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Előszó 

A szociológus olyan ember, aki a körülötte lévő társadalmi jelenségeket szemléli, azok 

megismerésére, megértésére törekszik. Munkája során emberközpontú felfogása van és 

tájékozott a társadalmi jelenségek vizsgálatára vonatkozó előzményekkel. Törekszik arra, 

hogy saját felfedezéseivel, aktuális kutatási eredményeivel bővítse a társadalomról 

felhalmozott ismereteket, tehát gondolkodó, kreatív és gyakorlatias ember. Munkája során a 

logika szabályai szerint elméleteket, hipotéziseket alakít ki, ezt összeveti a gyakorlati 

tapasztalattal, vagy éppen a gyakorlati tapasztalatokat igyekszik logikus elméletekkel 

megmagyarázni. 

Az oktatásszociológiai olvasmányokat elsősorban pedagógusoknak, humán szakembereknek 

és hallgatóknak írtam. Olyan szociológiai jelenségvizsgálatok ismertetése volt a célom, 

amelyek az iskolarendszerben és az oktatási funkciót övező társadalmi gyakorlatban 

tapasztalhatók, legfőképpen régiónkban. Ha a hallgatók lehallgatták és elvégezték a 

szociológia alapjai kurzust, akkor nagyjából képesek a társadalmi jelenségek szakmai 

vizsgálatára/értelmezésére, a változások okainak feltárására és az összefüggések 

magyarázatára. Az oktatásszociológiai látleletek olyan ismeretek nyújtását célozza meg, 

amelyek lehetővé teszik: a társadalom (gazdaság, politika, kultúra) szabályszerűségeinek 

felismerését, elemzését az oktatásban és az emberi erőforrás fejlesztésében; a különböző 

társadalmi problémák értelmezését, okainak megértését; az iskolai intézményrendszer 

működésének elemzését.  

Külön pluszmunka befektetésével fogjuk a hallgatóságot (szemináriumok és gyakorlati/kutató 

munkákon keresztül) alkalmassá tenni önálló tudományos kutatói tevékenység végzésére, 

vagyis oktatáskutatások megszervezésére és elemzésére. Munka közben az osztályteremben 

ugyanis kétféle tantervvel találkozhatunk, (1) a látható tanterv a tananyag formális 

struktúrája, a tervezett tanulási modulok és a tanterv alkalmazása, elméleti síkú elsajátítása, és 

(2) a rejtett tanterv, ami műhelymunkában, a társadalmi interakciókban, gyakorlati 

problémamegoldó helyzetkezelési és szervezési tényezőkben jelenik meg, akár empirikus 

csoportkutatások levezetésével. E kettő együtt alkotja az oktatásszociológia kurzust. 

Szabadka, 2008. 06. 23.      Gábrity Molnár Irén 
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1. fejezet: Oktatásszociológiai kérdések 

A szociológiának számos specializálódott ága van. Egyesek bizonyos társadalmi 

intézményeket vizsgálnak; mások társadalmi csoportokat, vagy egy-egy folyamatot 

tanulmányoznak. Különböző társadalmi tényezők kutatásakor, különböző csoportokat és 

szervezetet más szakszociológiák nyomán tanulmányozzuk (pl. családszociológia, a 

csoportkutatás, a szervezetszociológia segítségével).   

Az oktatás szociológia, mint szakszociológia tudományrendszertani helye szerint 

természetesen a társadalomtudományok közé tartozik. Kutatási tárgyköre az oktatási térség, 

az iskolarendszerek és a társadalmi környezet kapcsolatának elemzése, annak működése, az 

ember (egyének – csoportok – szervezetek) részvételével, a kölcsönhatások (ellentmondások, 

konfliktusok) vizsgálatával. Rokon tantárgyai a filozófia, közgazdaságtan, politológia, 

pszichológia (szociál-), demográfia, pedagógia, valamint a szakszociológiák (elsősorban a 

nevelésszociológia). Az oktatásszociológia feladata felfedni a társadalmi igényeket, az oktatás 

alapvető funkciója révén, miközben kutatja a konkrét társadalmi jelenségeket, pontos 

(számszerűsített) magyarázatok ad e jelenségekről, előrejelzéseket (tendenciák) próbál adni, 

sőt szükség esetén oktatáspolitikai javaslatokat tesz. Fontos kiindulópontot jelentenek e 

tantárgy számára azok az empirikus kutatások által összegyűjtött friss társadalmi 

jelenségvizsgálatok, amelyek alapján elméleti hipotéziseket, újabb kutatásokat és 

eredményeket produkálhat. 

 

1.1. Oktatás- és nevelésszociológia rokontárgyai és kutatási területeik1  

Az oktatásszociológia az a szakszociológia, amely a különböző társadalmi közösségeket 

(egyének – csoportok – rétegek) oktatásuk folyamán vizsgálja, iskolarendszerek kereteiben, 

vagy azon kívül, miközben elemzi az oktatás társadalmi hasznosulását. A nevelésszociológia 

pedig az a szakszociológia, amely a különböző társadalmi közösségeket szocializáció közben, 

mint a nevelés alanyait, ill. tárgyait vizsgálja.  Itt azokról a legátfogóbb összefüggésekről van 

                                                
1 Bővebben lásd Kozma Tamás Nevelésszociológiai könyveit illetve, a következő idegen nyelvű irodalmat: Ir. 

Dodson, D. W.: Educational sociology. in: Harris, Ch. W. (ed.): Encyclopedia of educational research. New 

York, 1960.; Chmaj, L.: Utak és tévutak a XX. század pedagógiájában. Bp. 1969.; Dieckmann, J.: Paedagogische 

Soziologie. Heidelberg, 1970.; Pataki F.: Nevelés és társadalom. Bp. 1982.; Dandurand P.–Ollivier É.: Les 

paradigmes et Sociétés. 1987. 2. 87–101.; Girod, R.: Problems of sociology in education. London, 1990. 
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szó, amelyek a nevelés, mint a társadalomba való bevezetés folyamatát szükségessé és 

lehetővé teszik. A pedagógiai szociológia azoknak a társadalmi közösségeknek a szociológiai 

elemzését végzi, amelyek körülveszik a gyermeket (a tanulót), és meghatározzák iskolán 

kívüli azon belüli életét, teljesítményeit, pályafutását. Ezek elsősorban a család, majd a 

társadalmi környezetben megtalálható más csoportok, amelyek eleinte nagyobbrészt a 

gyermek kortársaiból tevődnek össze (baráti csoportok, lakóhelyi környezet, iskolai osztály).  

 

Az oktatásszociológia érdeklődési köre kiterjed a felnőttoktatásra is, majd azokra a 

tényezőkre, amelyek a humán erőforrás folyamatos továbbképzésére hatnak (munkaerő-piaci 

elvárások, karrierépítés, migráció stb.). Ha szűkebb tantárgy-definícióra törekszünk, 

megtaláljuk az iskolaszociológiát, amely rámutat azokra a szervezési keretekre, amelyekben 

az emberi tevékenységek lezajlanak, és megkeresi az oktatásügyi (nevelési) intézmények 

helyét közöttük, feltárva az iskolai szervezetek jellegzetes vonásait (hierarchia, szerkezeti 

modellek, hatékonyságuk, a tanár-diák viszony, anómiás jelenségek stb.). Az 

oktatásszociológia itt kerül kapcsolatba az iskolai szervezetek tagjainak a magatartásával, 

feladataik megvalósítását motiváló tényezőrendszerekkel. Ezek a légkörök lehetnek akár 

konfliktusosak, akár “ideálisak”, a végső cél az, hogy az iskola a környezet közvetlen 

szükségleteit elégítse ki.  

Az oktatásügy szociológiája, azokat a vonatkozásokat kutatja, amelyek az oktatási 

rendszereket a társadalmi mozgásokhoz és folyamatokhoz kapcsolják. Alapkérdései a 

társadalmi változás-növekedés-fejlődés, a társadalmi integráció, mobilitás folyamatai, és az 

oktatási rendszer szerepe ebben. Újabban igen népszerű kutatáseredmények születnek az 

oktatási rendszer szerepéről a gazdasági-társadalmi fejlődésben; a társadalmi szerkezet 

változásainak formái; a társadalmi integráció vagy dezintegráció folyamatainak nyomai az 

oktatási rendszerben.  

A szociológia a szociálpszichológiából vette át és fejlesztette tovább egyik kulcsfogalmát, a 

szocializációt. A modern szociálpszichológia egyik legfontosabb kutatási feladata az egyén 

beilleszkedésének elemzése az őt körülvevő környezetbe (beilleszkedési mechanizmusok, 

eredményei a személyiségben). A szociológia vizsgálja azt a társadalmi környezet, amelynek 

az egyén a tagjává válik.  

A szociológia és a pedagógia között a viszony az alapkutatás és az alkalmazott kutatás 

viszonya. A pedagógia fölhasználja, alkalmazza saját problémái megoldása közben a 
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szociológia eredményeit, miközben különböző döntéseket készít elő az osztályban, az oktatási 

rendszerben. 

 

1.2. Kutatási módszerek 

A szociológiai kutatások során fontos módszeresen előkészíteni a tudományos kutatási 

fázisok kereteibe foglalható feladatok sorát: 

   

 
1. ábra: A tudományos kutatás fázisai 

 

A szociológiai felvétel sémája: 

1 - kutatási cél megállapítása - a problémát úgy kell meghatározni, hogy az empirikus 

eszközökkel vizsgálható legyen. 

2 - hipotézis kiválasztása - feltételezetten elfogadott állítások, amelyek igazságát 

megkíséreljük megállapítani 

3 - kutatási módszerek kiválasztása - operacionalizálás 

4 - empirikus vizsgálat - kikérdezés, megfigyelés és kísérlet mind adatfelvételi formák. 

Az empirikus szociológiai ismeretszerzés forrásai: 

- Leíró vizsgálat: egyes jelenségek jellemzőinek regisztrálása, a hipotézis többnyire rejtett. 

- Magyarázó vizsgálat: jelenségek másokra gyakorolt hatását próbálja meghatározni. 

- Mintavételi eljárás: először az alapsokaság kiválasztása történik meg, majd a vizsgálandó 

jelenséget el kell helyezni a társadalom makro- ill. mikrostruktúrájában. Második lépés az 

alapsokaság egy részének a kiválasztása, amely az egész alapsokaságra érvényes 

megállapításokat teszi lehetővé. Ez a minta tükrözi az egész alapsokaság lényeges 

tulajdonságait. A mintavétellel a statisztikai valóságot közelítjük meg, ami nem biztos, hogy 

szociológiailag releváns, csak támpontot ad. A minta reprezentativitásának fokát 

Tudományos kutatás szakaszai 

A probléma meghatározása – a kutatás tárgya 

A szakirodalom, korábbi kutatások elemzése 

A hipotézis (vizsgált tényezők, változók) 

Kutatási terv, módszertan kidolgozása 

Kutatás regisztrálása, újabb kutatások 

Kutatási eredmények közlése, vita 

Eredmények értelmezése, következtetések 

Empirikus kutatás, adatgyűjtés, - rögzítés 
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matematikailag vagy más módon kell meghatározni. A mintavétel az meghatározott szabályok 

szerint végzett eljárás, amellyel kijelöljük az alapsokaság tulajdonságait hordozó mintát és 

megállapítjuk a reprezentativitás fokát. Alapulhat véletlen és nem véletlen kiválasztáson. Azt 

jelenti, hogy egy alapsokaság összes egységének van esélye arra, hogy a mintába 

bekerüljenek. A véletlen kiválasztás módjai: (1) lottó módszer, sorshúzásszerű (itt a 

szubjektív elem kizárt, az egyedeknek egyenlő esélye van), de lehet alkalmazni (2) szintetikus 

választást (csak a véletlenen alapul, jegyzék alapján történik, pl. minden n-edik elem 

kiválasztása), vagy (3) rétegezett kiválasztást (az alapsokaság bizonyos tulajdonsága 

ismeretében, pl. életkor szerint), (4) lépcsőzetes kiválasztást (mintavételt több fokozatban). A 

nem véletlen kiválasztás tudatosan történik, pl. területi ismérvek szerint. Ismertek: (1) a kvóta 

szerinti (a kérdezőbiztos maga választja ki az alanyait), (2) önkényes (problémafeltárásnál 

alkalmazzák), (3) a kontroll minta (2 alaptípusa van: véletlen kiválasztás ún. mintavétel 

hibájának ellenőrzésére és hipotézis szempontjából releváns változók ellenőrzésére alkalmas) 

kiválasztás formái. 

5- Végül megtörténik az adatfeldolgozás, amit ma főleg számítógép segítségével végeznek.  

 

Az egyik fázisa a tudományos kutatásnak az adatgyűjtés, vagyis a szükséges információk 

rendszerezése és alkalmazása az eredmények értelmezésénél. A szociológia és az 

oktatásszociológiai is, főleg empirikus kutatásokkal gyűjti be a szükséges adatokat. Az 

adatfelvétel reprezentatív mintán történik, de ha elérhető (és van rá idő és pénz) lekérdezhető 

a teljes érintett populáció is. Leggyakrabban alkalmazott empirikus kutatási módszerek: 

kérdőívezés, interjú, fókuszcsoport vizsgálat. 

 
a.) Kérdőívezés, mint a lekérdezés írásos formája lehet önkitöltős és a postai kérdőíves 

adatfelvétel. Az önkitöltős kérdőíves adatfelvétel és postai kérdőíves vizsgálatot primer 

adatszükséglet érdekében végzünk, különösen, ha alacsony költségvetésű kutatási projektről 

van szó. Az adatfelvétel történhet reprezentatív mintán, vagy lekérdezhető a teljes érintett 

populáció is, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a postai kérdőíves adatfelvételek 

reprezentativitása csak korlátozottan biztosítható az önkiválasztó eljárás miatt. A kérdőívek 

megszerkesztése profi munka. Érteni kell a kérdések sorba állításához, megfogalmazásához, 

az esetleges válaszlehetőségek megajánlásához (zárt kérdések), vagy a nyitott kérdések 

feldolgozásához. 
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b.) Személyes kérdőíves interjúk leggyakrabban élőszóban történnek. A kérdezőbiztosok 

közreműködésével készülő személyes interjúkon alapuló kérdőíves vizsgálat nem a 

legolcsóbb adatgyűjtési mód, de a minőségi adatokat eredményez. A kérdezési technika, a 

kérdőív szerkezete, a kérdések típusa, a válaszkártyák, az alkalmazott felkeresési stratégia, a 

mintavételi előírások, a kérdezők és instruktorok kiválasztása, az időkeretek és az 

adatfelvételt koordináló stáb összhangja határozza meg a kérdőíves adatfelvétel sikerét. 

 

A mélyinterjú az empirikus kutatási módszerek közül, a kérdőív mellett, a másik 

legelterjedtebb adatfelvételi mód. Különböző interjútechnikákhoz kötődik. A mélyinterjúk 

jellemzője az, hogy az íróasztal mellől kiszabadult kutatót közvetlen kapcsoltba hozza az 

egyénnel, annak cselekedetével, véleménye azonnal hat ránk, és nem kell a sorsokat a 

statisztikák mögül kihalászni. Az interjú lehet rövid (néhány perces gyorskérdésekkel), de 

elmélyült is (néhány órás kérdezgetésbe/beszélgetésbe foglalt témakörökkel). Attól függően, 

hogy a kérdések előre meghatározottak és nem variálhatók, ismerünk kemény interjút, illetve 

lágy interjút, amikor az előre megadott kérdések rugalmasak és változtathatók. Az 

mélyinterjúk sajátossága a személyhez való nagyfokú alkalmazkodás lehetősége. Ez a 

módszer kötetlenebb, mint a survey, lehetővé teszi mind a vizsgált, mind a vizsgálatunk 

szempontjából marginális jelentőségű témákban való elmélyülést. Az kérdezőbiztost ki kell 

képezni, sőt minden egyes felméréshez segítséget kap (interjúkatalógus elkészítése, szervezés, 

lebonyolítási feltételek). 

 

Telefonos adatfelvételt telefonvonallal felszerelt kutatóintézetek calI-centereiben végeznek, 

ami optimális és költséghatékony adatgyűjtési módot jelent. Ha gyors információra van 

szükség rövid és alapvetően zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívvel kell dolgozni.  

Hiányossága az, hogy telefonon bizonyos témák esetében nem érhető el a teljes alapsokaság 

csak egy szegmentált része, ami rontja az adatminőséget. Lakossági vizsgálatoknál a 

háztartások körülbelül kétharmada van felszerelve vezetékes telefonnal, a mobil telefonon 

keresztüli kérdezés pedig mind kutatás-módszertani mind pedig kutatásetikai szempontból 

problémás.  

 

c.) A fókuszcsoport az egyik leggyakoribb kvalitatív interjútechnika, melyen 8-10 előzetesen 

meghatározott paraméterekkel rendelkező interjúalany egy csoportos beszélgetésen vesz részt. 

A fókuszcsoport kialakítása során alapvető, hogy az adott téma szempontjából releváns 

ismeretekkel rendelkező személyek kerüljenek meghívásra. A fókuszcsoport interjú 
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sajátossága, hogy az empirikus adatok gyűjtése során egyszerre, ugyanazon a helyen több 

“interjúalanyunk” is van. A beszélgetések során a legfőbb törekvés, hogy a vizsgálat tárgyát 

alkotó tényezők közül a lehető legtöbb elem előkerüljön, ezért a foglalkozást vezető 

moderátor gyakran alkalmaz a kifejezést segítő, projektív technikai eszközöket (videó, 

számítógép, internetes kapcsolat). A fókuszcsoport előnye az egyéni interjús módszerekkel 

szemben a résztvevők egymással folytatott interakciójában rejlik, amely életszerű 

csoporthelyzetben zajlik. Egy kétórás fókuszcsoport során a célzottan vizsgált problémáról 

számos ember véleményét, tapasztalatait lehet rendezett formában összegyűjteni. A 

csoportokat minden esetben jól képzett kutatók vezetik, speciális téma esetén külső 

szakértőket kérünk fel vagy a csoport vezetésére, vagy a moderátor felkészítésére.  

 

Mixed Mode Research azt jelenti, hogy sok kutatási projekt célja igényli azt, hogy egy 

programon belül többféle empirikus adatgyűjtési módot alkalmazzunk. A módszerek 

kombinálásával gyakran el lehet érni rejtett populációt is, és növelni lehet a válaszadási 

arányt. A különböző módszerek egyidejű használata a lehető legnagyobb hatékonyságot érje 

el a kutatás során. A kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt használatosak a kutatás 

során a legjobb eredmény érdekében. 

 

1.3. Modern oktatás (oktatásmenedzselés, oktatástechnológia) 

 

1.3.1. Oktatásmenedzselés 

Az oktatásmenedzsment2 az oktatásügyi szervezetek működésével foglalkozó tudomány és 

annak gyakorlati alkalmazása. Kifejlődése erősen kötődik több diszciplínához, mint a 

szociológia, a politikatudomány és a közgazdaságtan, vagy egyes szaktudományokhoz, mint a 

szervezetfejlesztés. Ma folyamatos tudományos erőfeszítésekkel igyekszünk tisztább képet 

kapni a szervezetek működéséről és arról, hogyan lehet azokat még jobb munkára késztetni. 

„Hasznos vezetéselméleti irányzatok sokasága emelkedett ki ebből a törekvésből, pl. a 

tudományos vezetéselmélet, az ún. társadalmi rendszer (social system) elmélet, a nyílt 

rendszer (open system) elmélet, melyek mindegyike alapfeltevésekben különbözik a munka 

                                                
2 Lásd: Oktatásmenedzsment, Szerkesztette: Balázs Éva, Kiadó: Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a 

Holland - Magyar Vezetőképző Program támogatásával. ISBN 963 7315 72 1 
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természetét, a motivációt, az ésszerűséget, a hatékonyságot, az irányítást és hasonlókat 

illetően...” (E. Mark Hanson: Szituáció-elmélet)3 

 

Az iskoláktól egyre inkább elvárják, hogy olyan társadalmi problémákat kezeljenek, mint az 

erőszak, vagy a kommunikációs, környezetvédelmi, nemi és etnikai kérdések. Sokszor az 

iskolák a konkrét problémákhoz kapcsolódó programokat állítanak össze, mint például 

multikulturalitás, toleranciaprogramok. Máshol (pl. Hollandiában) az iskolák munkáját a 

közösségi szolgáltatók közötti együttműködéssel gazdagították: speciális, alsó tagozatos 

oktatás, a megelőző ifjúságvédelem és a jóléti szolgáltatások. Iskolai feladat a fiatalok 

felkészítése arra, hogy egy tudásorientált világban kell élniük, amelyet globalizáció és az 

információs és kommunikációs technológia fokozott használata jellemez. A gondolkodásra, 

problémamegoldásra, illetve a csoportmunkára való képesség egyre fontosabbá válik, ami arra 

kényszeríti az iskolákat, hogy szakítsanak a túlzottan didaktikus megközelítésekkel. A 

tanároktól elvárják, hogy „tudásmenedzserként” legyenek a tanulók segítségére tanulmányaik 

során.  

 

Az oktatási feladatokon túl az iskolák mindig is fontos szerepet játszottak a szocializációban, 

az erkölcsi és az állampolgári nevelésben. Segítettek a „társadalmi tőke” létrehozásában, a 

társadalmi hálózatok, normák kiépítésében, amelyek lehetővé teszik, hogy a résztvevők együtt 

dolgozzanak közös céljaik elérésének érdekében (Putnam, 1995)4. Ez az iskolai szerep egyre 

fontosabb lesz, ahogy a társadalmi tőke, amelyet a családok, a szomszédság, a közösségek és 

más hálózatok felépítettek, számos országban zsugorodni kezd. A szélesebb értelemben vett 

oktatási szereplők növekvő részvétele az iskolai irányításban és befolyása annak 

tevékenységére bővítheti az iskola „társadalmi tőkéjét”, amelynek segítségével az oktatási 

intézmény megerősítheti a társadalmi együttműködés és a társadalmi interakciók értékeit 

(OECD, 2001)5.  

 

„A modern oktatás irányvonalai közé tartozik a decentralizáció és a dereguláció, amely 

nagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosít az önkormányzatoknak, az iskoláknak, a 

tanároknak és a diákoknak ahhoz, hogy a problémákra a nemzeti célok keretein belül 
                                                
3 Lásd: www.oki.hu/cikk.php? Kod=oktatasmenedzsment-Hanson-Szituacio.html 
4 Putnam, R. D. (1995) Tuning in, Tuning out; the Strange Disappearance of Social Capital in America, Political 

Science and Politics, 28, pp.1–20.  
5 OECD (2001), The Well-being of Nations: The role of Human and social Capital, Paris.  
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kidolgozzák saját pedagógiai megoldásaikat. A decentralizációs törekvések felismerik, hogy 

az iskolákban folyó sikeres átalakulásnak az iskolai közösségből kell fakadnia. „Az 

önigazgató iskolává válás általános jellemzője, hogy bizonyos döntések meghozatalának joga 

a központi hatóság kezéből az iskolába kerül. Az iskola továbbra is minden esetben a 

törvényességnek, iskolai programoknak és prioritásoknak a központi hatóság által megszabott 

keretei között működik...” (Brian J. Caldwell - Jim M. Spinks: Az önigazgató iskola)6  

 

Néhány európai országban újrafogalmazták az iskolák funkcióit, amelyek ez által olyan 

multifunkcionális szolgáltató intézmények lettek, amelyek gyermekgondozást, óvodai ellátást, 

oktatást és szabadidős tevékenységeket egyaránt kínálnak (például Svédországban). Ez olyan 

„hálót” hoz létre, amelyen belül a gyerekek könnyen és természetesen kerülnek át egyik 

tanulási szakaszból a másikba. „A legtöbb oktatási intézmény először akkor ismeri fel a 

formális tervezés értékét, amikor nehézségei támadnak. Például drasztikusan csökken a 

beiratkozók száma, jelentősen megcsappannak a források vagy egyes programok sikertelenek, 

vezetésük, irányításuk rossz. Az iskola vezetői először abban reménykednek, hogy a helyzet 

csak egy kis kilengés, mely összehangolt akció nélkül is időben, magától helyreáll. A helyzet 

súlyosságát érzékelvén azonban elkezdik keresni azokat a módokat, melyekkel feltárhatják a 

problémákat és amelyekkel terveket dolgozhatnak ki megoldásukra...” (Philip Kotler - Karen 

F. A. Fox: Oktatásmarketing)7 

 

Az iskolavezetők ma új stílusokat honosítanak meg. Japánban és Görögországban az igazgatót 

rendszerint a tanárok közül nevezik ki, azonban az Egyesült Államokban és Svédországban, 

az igazgatók nem a pedagógia területéről, hanem más körökből kerülnek ki (jöhetnek akár a 

katonaságtól, az üzleti életből). A vezető általában, a központilag meghatározott, 

rendszerszintű követelmények és az iskolai, szülői elvárások metszéspontján áll. Ő 

ugyanakkor menedzsel, és az oktatást irányítja, adminisztrál és vezet. Tehermentesítése 

céljából, az iskolák mindegyikében kell hogy legyen adminisztrátor, pedagógus-pszichológus, 

művelődés-menedzser is. Az igazgató egyre inkább megosztja felelősségét az egyéb oktatási 

szereplőkkel, közösen dolgozik a tanárokkal, a tanulókkal (diáktanácsok), a szülőkkel, az 

iskolaszékek vezetőivel, a felsőbb iskolai vezetéssel, pénzügyi szakemberekkel, 

üzletemberekkel (pl. Amerikában), az alapítványok és az önkormányzatok képviselőivel.  

                                                
6 Lásd: www.oki.hu/cikk.php? Kod=oktatasmenedzsment-Tobben-Onigazgato.html 
7 Lásd: www.oki.hu/cikk.php? Kod=oktatasmenedzsment-Tobben-Oktatasmarketing.html 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.oki.hu/cikk.php
http://www.oki.hu/cikk.php
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 15 

 

Mivel a vezetői feladatok egyre összetettebbek lesznek, sok országban az igazgatók külön 

kiképzést kapnak a következő témakörökben: stratégiai iránymeghatározás és iskolafejlesztés; 

tanítás és tanulás; a tanári kar vezetése és irányítása; a tanári kar pontos és hatékony 

beosztása; számonkérés.  

 

Általában az iskolák egyre nagyobb autonómiát kapnak az olyan területeken, mint a 

költségvetés vagy a humán erőforrásokkal való gazdálkodás. Az egyik ilyen terület a 

teljesítményhez kapcsolódó bérezés, amikor az igazgató feladata meghozni azt a döntést, hogy 

kinek jár a fizetési járulék. Az országok keresik azokat a módszereket, amelyek biztosítják a 

központi ellenőrzést az egyre inkább önállósuló iskolák felett (OECD/CERI, 1999)8. A 

központi tanterv megállapítása, az iskolák ellenőrzése, a tanulók vizsgáztatása és eredményeik 

nyilvánosságra hozása estében az iskolák igazodnak a jól körülhatárolt normákhoz. Az 

iskolák minőségének felmérése és biztosítása valóban egyre égetőbb probléma az OECD-

országokban (OECD, 1995; OECD, 1999a)9.  

 

Ahogy az iskolák vezetése egyre összetettebbé válik, az igazgatók pedig egyre 

„professzionálisabb” eladókká/szolgáltatáskínálókká válnak. A szülők ugyanakkor 

„fogyasztókként” lépnek fel, válogatnak az iskolák piacán. Az iskolák között versengés 

jelenik meg, ami a központi irányítás enyhítését is megköveteli, szabad utat engedve az 

újításoknak, innovációk végrehajtására. Jó megoldás lehet a fentről jövő források hatékony 

felhasználása az alulról induló kezdeményezések támogatására. A nagyobb iskolai 

autonómiára irányuló mozgalom lehetővé teszi az iskolák számára, hogy elemezzék tanulóik 

oktatási igényeit és szabadabban reagáljanak azokra. Az általános iskolákra sokkal jellemzőbb 

a csapatmunka és a gyerekközpontú oktatás, míg a középiskolai tanárok hajlamosak 

osztálytermi tevékenységüket az iskolai céloktól elszigetelve végezni. Mint gyakrabban az 

iskola egészének az értékelése kerül a középpontba (a tanfelügyelők szerepe), máshol a 

tanárok elégedetlenek a munkakörülményekkel, alacsony a fizetésük, ami miatt motiváció és a 

minőségbiztosítási problémák vannak.  

 
                                                
8 Lásd: OECD/CERI (1999) Die Vielfalt orchestrieren-Steuerungsaufgaben der zentralen Instanz bei grosserer 

Sebstandigkeit der Einzelschulen, German Speaking Seminar.  
9 OECD (1995), Schools under Scrutiny, Paris, és OECD (1999a), Quality and Internationalisation in Higher 

Education, Paris. 
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Az OECD Public Management Commmittee10 kihangsúlyozta, hogy az értékelés és annak 

nyilvánossá tétele, fontos tényező egy eredményorientált közegben. Természetesen 

különbséget kell tenni a azokkal az iskolákkal szemben, amelyek hátrányos helyzetű 

környéken működnek, vagy akik nem tudnak felmutatni azonnali pozitív eredményeket.  Az 

iskolaigazgatóknak segíteniük kell iskolájukat abban, hogy dinamikus tanulószervezetekké 

alakuljanak át, ugyanakkor nemcsak az iskolának, hanem az egész iskolarendszernek kell 

tanulószervezetté válnia. Az iskola irányítása nem egy cégvezetés. Az iskola része egy 

szervezetekből és érdekekből álló hálónak, amelynek célja a gyerekek oktatása. A 

kommunikáció és a hatékony menedzselés képessége kulcsfontosságú az iskola vezetője 

számára. A kreatív vezetők nem csak a kifelé irányuló kommunikációra figyelnek, hanem arra 

is, hogy miként fogadják és értelmezik az információt azok, akikkel kommunikálnak. Egyre 

gyakrabban említik a csoportmunkát, mint az iskolairányítás sikeres formáját. Azok a 

vezetők, akik hatékony irányítási csoportot hoznak létre, sokkal átfogóbb hatást képesek 

gyakorolni, mint azok, akik személyes képességeikre hagyatkoznak.  

 

 
1.3.2. A tudományos-technikai forradalom és az oktatás 

                                

Azoknak a történelmi folyamatoknak a bonyolult összességében, amelyek a 20. század 

második felében végbementek, az egyik leglényegesebb folyamat a tudományos-technikai 

forradalom, amely globális jelleget öltött. Új tudományágak jelentek meg, és a változások 

középpontjában a számítógép és az információk állnak. Az informatikai társadalom az 

oktatásra is jelentős mértékben hatott és megkövetelte a régi oktatási rendszer 

megreformálását, rugalmassá tételét. Az oktatási programokat az új követelményekhez kellett 

igazítani, az informatizáció és modernizáció megkövetelte a tanügyi dolgozók magas fokú 

képzettségét, mert megnőttek a tanári hivatással szemben támasztott követelmények.  

 

A tudomány és az oktatás összefüggése először is abban nyilvánul meg, hogy az előbbi új 

ismeret formájában átadja az utóbbinak a maga termékét feldolgozásra és terjesztésre. Az 

oktatási rendszer szintén átadja termékét a tudománynak: megfelelőképpen tanított és 

felkészített szakembereket, akiknek száma és képzettségi szintje a tudomány hatékonyságának 

döntő tényezője. Az oktatási rendszer nemcsak szakembereket képez a tudomány számára, 

                                                
10 OECD/PUMA (1995), Governance in Transition , Paris.  
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hanem mind nagyobb mértékben tudományos ismereteket is termel, a tudomány rendszere 

pedig mind nagyobb mértékben vesz részt a magasan képzett szakemberek felkészítésében, 

tantervek kidolgozásában és tankönyvek készítésében, egyre közvetlenebbül hat a képzés 

tökéletesítésére és fejlesztésére. 

 

Az oktatás súlypontját az ismeretek rögzítéséről át kell helyezni a kreativitásra, a 

gondolkodni tanításra. A modern tanításnak nem annyira információtovábbításnak kell lennie, 

mint inkább felhívásnak arra, hogy a tanulók gondolkodjanak a tanár által feltett 

problémákon. A problémaoktatás elve legyen az irányadó. Fontos, hogy a képzés tovább 

differenciálódjon, mert a helyesen szervezett differenciált oktatás megbízható alapja a 

pályairányításnak. Az oktatás fő céljai: fejleszteni a tanulók gondolkodó- és alkotóképességét, 

egyénre szabott oktatási módszerekkel, vagyis az egyes tanulókban rejlő lehetőségek 

fejlesztésével.  

 

Az iskolában ma számos új műszaki eszköz, számítógépes program segíti az oktatást11. Az 

elektronikus oktatógépek lehetővé teszik az elsajátítandó, nagymennyiségű adatok és tételek 

információcsoportokba való tömörítését. Ebből az információcsomagból annyit adunk át a 

tanulónak, amennyit egyéni sajátosságai révén át tud venni. Ez által a tanárok nem az átlagos 

tanulókhoz igazítja az oktatás folyamatát. A technikai oktatóeszközök pedagógiai hatását így 

megnövelhetjük. Az elektronikus oktatógépek az oktatás folyamatában többszörösére növelik 

az előadók munkájának termelékenységét, sőt lehetővé teszik, hogy a több ezer kilométeres 

távolságban levő hallgatósághoz szólhassanak.  

 

Az e-tanulás először az USA-ban indult el, az e-learning termékek és szolgáltatások 

megjelenésével. Világszerte kialakulóban van az e-learning ipar (Európai Unió 

kezdeményezései 2000-ben). Közös fogalomhasználat vált időszerűvé, a modern oktatás, ami 

az oktatás megújítását, szakmai továbbképzéseket, a távoktatást, mint oktatási alternatívát, az 

egyén önképzésének új lehetőségeit jelzi: 

• Computer Based Learning – számítógéppel segített tanulás 

• Web Based Learning – Internet alapú tanulás 

                                                
11 Lásd a témáról bővebben: Bertie Everard, Geoffrey Morris: Hatékony iskolavezetés, (Effective Shool 

Menagement, London, 1990), Kiadó: Oktatásügyi Minisztérium (Hollandia), Oktatási Minisztérium 

(Magyarország), Soros Alapítvány, 2001; 12. fejezet: A technika kezelése, 201-212 oldalak 
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• Distance Learning - távoktatás 

    

Az információs technológia forradalma átalakítja az oktatást, amelyben a távoktatás a nyitott 

képzések egyik formája: nincs kötött órarend és nincs kötött tanulási rend, az órák helyét a 

konzultációk veszik át, a problémás kérdések megvitatása, elsajátított tananyag leellenőrzése. 

A passzív tanulás helyett az aktív tanulás kerül előtérbe, a tankönyvek helyett 

tanulócsomagok. A számonkérés formája megváltozik, majd az alap-, közép- és felsőfokú 

oktatás mellett megjelenik az egyéni igényeket követő, akár egy életen át tartó permanens 

tanulási forma is (life time study, life time learning). A távoktatás szereplői: a távtanuló 

(nagyobb önfegyelem és felelősség hárul rá) és a távtanár (megváltozott útmutató 

szerepkörrel: tutori, mentori vagy fejlesztő feladatok). A munka formái az oktatás szereplői 

között lehetnek szinkronban, vagy aszinkronban: 

Szinkron munka formái: 

ü konzultáció 

ü    Chat 

ü    Web előadás 

ü    Web szeminárium 

ü    Videó konferencia 

ü    Élő rádiós adás 

ü    Élő TV műsör 

Aszinkron munka formái:  

ü Elektronikus (online) tananyag 

ü    Interaktív (multimédiás) tananyag 

ü    E-mail 

ü    Fórum 

ü    Teszt/kérdőív 

ü    Oktatófilm 
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A taneszközök nemzedéki csoportosítása Wilbur Schramm-tól származik:  

Az első nemzedékbe azok a taneszközök tartoznak, amelyeknek a felhasználása egyidős az 

oktatással, elkészítéséhez, bemutatásához nem kell gép. Ezek a bemutatásra szánt valódi 

tárgyak, falitáblák, faliképek, grafikus ábrázolások.  

A második nemzedékbe azok a taneszközök tartoznak, amelyeknek az előállításához gép, 

berendezés szükséges, pl. könyvek, tankönyvek, oktatási célú nyomdai termékek, fényképek, 

térképek.  

A harmadik nemzedékbe az audiovizuális eszközök és információhordozók tartoznak. A kép-, 

a hang- és a híradástechnikai berendezések csak megfelelő auditív vagy vizuális eszközzel 

válnak alkalmazhatóvá, a rajtuk levő információk pedig felismerhetővé.  

A negyedik nemzedéki csoport olyan taneszközöket tartalmaz, amelyekkel a tanulók önállóan 

dolgozhatnak a tanár közvetlen irányítása nélkül. Ide tartoznak a programozott tankönyvek, az 

oktatógépek és az oktatóprogrammal működő számítógépek.  

 

Az információhordozók pedagógiai szempontú felosztása:  

1. Önközvetítő eszközök – valóságos tárgyak, modellek, makettek, térképek, könyvek, 

fényképek. 

2. Audiovizuális eszközök és ismerethordozók – hangosított diasorozat, hangosfilm, televízió, 

képmagnetofon, CD-ROM. 

3. Információhordozó-rendszerek – tanulási csomagok egyéni felhasználásra, oktató-

csomagok tanár és tanuló közös használatára. 

4. Tanulási programok – direkt tanulásirányító információkkal működő programozott oktatási 

forma nyomtatott vagy gépi kivitelben. 

5. Pedagógiai programok és csomagok – megtanítási programok, fejlesztési programok. 

 

A tanár-tanuló kommunikációs viszonyban, a pedagógiai program irányította taneszköz-

rendszer a multimédia, vagyis a tanulást segítő új módszerek és eszközök célszerű együttes 

felhasználása. A médium az információt közvetítő, hordozó személy vagy tárgy és az ezek 

célszerűen válogatott együttese, rendszere a multimédia (ilyen az oktatócsomag). A médium 

alapvető feladata a tanári információnyújtó képességek kiterjesztése. A médiumok lehetővé 

teszik az önálló/egyéni tanulási formák bevezetését is, de a tanár oktatásszervezői, pedagógus 

minőségében nem helyettesíthető.   
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Az információhordozók a falikép (táblázatok, technológiai folyamatábrák, térképek stb.), a 

diakép (diapozitív - átvilágítással megjeleníthető vizuális állóképek), majd az írásvetítő 

transzparens (a tanítási egység lényeges momentumait szöveges-képes formában mutató 

vizuális információhordozó) és végül az auditív információhordozók (hangesemények 

közvetítése, rögzítése, ismételhetősége).  

 

A mai körülmények között a termelés, a képzés és a tudomány egységes rendszerként 

fejlődik. A “modern világ” kénytelen felülvizsgálni az oktatási és nevelési folyamat 

hagyományos formáit, és hatékonyabb módokat keresni az oktatás megszervezésére. A 

modern oktatás fő irányai, az iskolák és szakok koncentrációja, a képzés tartalmának 

folyamatos aktualizálása, az elektronikus oktatógépek alkalmazása, az elsajátítandó 

információcsoportok optimalizálása, a pedagógusok közötti munkamegosztás és 

együttműködés.  

     

 

1.3.3. Számítógép-használat a vajdasági közoktatásban 

 

A vajdasági közoktatásban használandó számítógépes kommunikáció szintjét empirikus 

kutatás (kérdőíves lekérdezés) során elemezték 2003-ban12. A kérdőíves vizsgálat keretében 

először az iskolák szintjén vizsgáltuk a számítógép legjellemzőbb felhasználási módjait. Az 

összesítés azt jelzi, hogy a legjellemzőbb az adminisztratív, nyilvántartási feladatok 

gépesítése. A direkt kommunikációs funkciók (kapcsolattartás más hazai intézményekkel, 

külföldi iskolákkal, illetve az intézményen belüli kommunikáció) igen eltérő mértékben 

jellemző. A nagyrészt gimnáziumi és érettségit adó műszaki képzést folytató intézményeknél 

kimagasló arányú a hazai oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, ami többnyire az 

intézményvezetők egymás közötti levelezését, illetve az azonos szakos tanárok – többnyire 

valamilyen közös szakmai tevékenységhez kapcsolódó – levelezését jelenti. Az általános 

iskolák alig néhánya jelezte, hogy hasonló célokra használja a számítógépet ill. a hálózatot. 

Az általános iskolák lemaradása az informatikai fejlesztésben sok ok miatt (kevesebb gép, 

hiányzó rendszergazda és szakértelem, kedvezőtlenebb hálózat-eléréséi feltételek a 

                                                
12 Lásd: Radionica - Zenith - Műhely (2003): Nastavnik i računar – Rezultati istraživačkog projekta o korišćenju 

računara u krugu nastavnika osnovnih i srednjih škola u Vojvodini u 2003. godine. Kutatás támogató: 

Tartományi Oktatási Titkárság, Kutatáskoordinátor: Gábrity Molnár Irén. 
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kistelepüléseken, a tanárok felkészültségének hiányosságai) nem tud megvalósulni és ennek 

az a következménye, hogy az általános iskolák rendszeres kapcsolattartása hiányos és elmarad 

az azonos szakos tanárok információcseréje. 

 

A kérdezett tanítók/tanárok több mint 37,3%-ának otthonában van számítógép. Ez nem jelenti 

minden esetben a kizárólagos használati lehetőséget, az otthoni gépeken általában 

osztozkodnak a családtagok, de bizonyos mértékig mégis függetlenséget jelent az iskolai gép-

hozzáféréstől, illetve jelentősen növeli a valószínűségét, hogy kis lépésekben, folyamatos 

segítséget kapva hamarabb sajátítja el valaki a gép használatának többféle formáját. A 

géphasználat gyakorisága azt mutatja, hogy részben elfogadható mértékben csak a 

középiskolák tanárai használják a számítógépet, az általános iskolai tanárok alig kielégítően. 

30%-uk az előadás előkészítését végzik, majd adminisztrálnak (21%).  

 

1. táblázat: A tanárok számítógép- használata a vajdasági iskolában – 2003: 

Milyen gyakran használja a számítógépet? Százalékos válaszok 

Nem használom 31,8 

Naponta 25,1 

Hetente 18,6 

Ritkábban 17,7 

Havonta 6,6 

Nem válaszolt 0,3 

 

A számítógépes kommunikáció korlátozott használatának okai összetettek. Mindenekelőtt a 

kommunikációra történő használat függ az ahhoz szükséges program ismeretétől. Ma már a 

képzési, továbbképzési kínálat igen sokszínű, lehetőség van arra, hogy valaki kifejezetten a 

kommunikációs funkciók használatát tanulja szervezett formában. A szervezett képzésben 

való részvételen a bevezető kurzus (hardveres ismeretek, file-kezelés, DOS stb.) után a 

leginkább keresettek a szövegszerkesztési ismeretek, és ezek után kerül sor az Internet és a 

levelezés elsajátítására. A programok ismeretére adott válaszok is ezt a képet tükrözik. Az 

alkalmazások közül a legismertebb a szövegszerkesztő. Megfigyeléseink szerint jellemző, 

hogy a tanárok nagy része – főleg a humán tárgyat tanítók – úgy vélik, hogy ez elegendő is 
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szinte minden számítógépes feladatnak az elvégzésére, ezért az adatbázis jellegű feladatokat 

is többnyire a szövegszerkesztő használatával próbálják megoldani. 

 

Az internet használat esetében a vajdasági tanári állomány mintegy fele válaszolt pozitívan, 

de csak 35,9%-a képes önállóan elektromos levelezést folytatni és a honlapokat böngészni. A 

világháló rendszeres használata még mesze nem érte el az optimális szintet, viszont minden 

jel szerint folyamatosan nő azok köre, akik szervezett képzés vagy önképzés és mások 

segítségével sajátítják el ezeket, a készségeket. Az interjúk tapasztalatai szerint, és néhány 

iskolában folytatott beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy az e-mailezés egyike azoknak a 

felhasználási területeknek, amelyek alkalmasak a számítógép emberközelbe hozására, arra, 

hogy a géphasználattól idegenkedők számára személyessé tegyék az eszköz használatát. Az is 

kiderült, hogy a legtöbben nem szakmai tartalmú kommunikációra, hanem „privát" 

levelezésre használják meglévő e-mail címűket, és éppen ennek lehetősége tette számukra 

vonzóvá, hogy időt szánjanak egy olyan technika megtanulására, amely számos más módon is 

felhasználható munkájuk megkönnyítésére.  

 

A világháló használata nagy arányban a munkahelyekhez illetve a diákok esetében az 

iskolához kapcsolódik, és relatíve alacsonynak nevezhető az otthoni Internet elérés (30%). 

Általánosságban jól érzékelhető, hogy a relatíve magas költségek miatt elsősorban a 

magasabb jövedelmű csoportok élnek ezzel a lehetőséggel. A közismerten alacsony tanári 

keresetek aligha teszik lehetővé, hogy jelentősen növekedjen azok száma, akik otthon és a 

munkahelyen egyaránt használják ezeket az eszközöket és az általuk teremtett 

kommunikációs csatornákat. 

 

A hozzáférés jelentős különbségeket mutat településtípusok szerint is. A kistelepülésen 

sokszor kedvezőtlenebb technikai hozzáférés áll rendelkezésre (modemes elérés), mint pl. a 

világhálót többnyire bérelt vonalon elérő városi iskolákban. Kistelepülésen működő 

iskolában, ahol az iskola egyetlen telefonvonalán kell osztoznia az iskola vezetésének és a 

könyvtárban elhelyezett modemes gépnek, bizony nehézkes a világháló használata. 

Ugyancsak nagyságrendi a különbség azok között, akik saját géppel rendelkeznek, ezért több 

alkalmuk adódik a használatra.  

 

Arra a kérdésre, hogy milyen célból használják a világhálót, nem különülnek el élesen az 

egyes műfajok (nézelődés, keresés stb.) a válaszok sem jeleznek tisztán kirajzolódó 
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tendenciákat. A beszélgetésekben a tanárok arról számoltak be, hogy konkrét keresési céllal 

és időtöltés, próbálgatás céljából egyaránt leülnek a gép elé, és ha módjuk adódik rá (idő, 

hálózati sebesség) szívesen nézelődnek mások által ajánlott címeken, vagy véletlenszerűen 

keresgélve. Egyes szakmai-, vagy világesemények megnövelik a tájékozódás iránti igényt 

(pályázatok megjelenésének idején, versenyek, vagy olyan feladat, amelynek megoldásához 

hasznos információt jelenthet a más intézmények tevékenységének megismerése). Az idegen 

nyelvek, mindenekelőtt az angol legalább passzív olvasói szinten való ismerete még mindig 

jelentős előnynek számít – annak ellenére, hogy rohamosan növekszik a magyar nyelvű 

oldalak száma, és számos oktatási vonatkozású hazai oldal is gyors ütemben gazdagította a 

tartalmakat.  

 

Az Internet használhatóságát jelentősen korlátozza az iskolában elérhető hálózat 

túlterheltsége, lassúsága. Az órán történő felhasználásnak számos akadálya van, ezeknek csak 

egyike a hálózat lassúsága. Az Internet felhasználásának legjellemzőbb módja, a világhálón 

elérhető információk, a tanításhoz kapcsolódó témákban használható „anyagok" (képeknek, 

cikkeknek) kiegészítő jellegű felhasználása. A tanítással kapcsolatos hasznos oldalakat 

kevesellték, esetlegesnek tartották a szakos tanárok számára rendelkezésre álló felhasználható 

anyagokat, sokszor formailag gazdagnak, látványosnak, de tartalmában szerénynek ítélték a 

tematikus ajánlatokat. Az idegen nyelvű „linkek" használata időhiány, hálózati sebesség, 

nyelvtudás hiányosságai miatt sokak számára inkább frusztráló hatásúak. Ez rendkívül 

munkaigényes, és hálátlan feladat, de még a gyors és széleskörű hozzáférés esetén sem 

várható, hogy a tanárok napi több órát tudnának ilyen jellegű kereséssel tölteni, különösen az 

idegen nyelvet egyelőre használni nem tudók. 

 

Egy felkeresett iskolában sem találkoztunk olyan gyakorlattal, amely szerint a világhálón 

gyűjtött információkat (a letöltött anyagot vagy Web-címeket) szisztematikusan megosztották 

volna egymással az azonos szakos tanárok (miközben egymás óravázlatának vagy kivonatos 

irodalom-feldolgozásának és hasonló munkaanyagoknak a hasznosítása nem ismeretlen 

munkamódszer). Szinte valamennyi intézmény tervezi, hogy kialakítja a számítógépek 

használatának, szabályozásnak valamilyen módját. Attól függően, hogy az iskola 

számítógépes ellátottsága mennyire teszi lehetővé, az iskolák egy részében külön tanári vagy 

diák számítógépes munkaszobákat alakítanak ki. A szabályozás öt elemét sikerült az eddigi 

tapasztalatok alapján elkülöníteni. Ezeket időbeli, funkcionális, perszonális, érdem-alapú és 

kompetencia-alapú szabályozásnak nevezhetjük. Egyes intézményekben, elsősorban ott, ahol 
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az Internet használatának költségei megjelennek az iskolai költségvetésben időbeli, 

funkcionális vagy személyekhez kapcsolt korlátozások, illetve jogosultságok jelennek meg. 

Az időbeli korlátozás a használat mennyiségi korlátait fogalmazza meg (napszak, egy személy 

általi használat időtartama). A szabályozás egyik fontos, és jellemző pontja a számítógépes 

játékok használatának tilalma, vagy korlátozása. A legtöbb iskolai házirend tiltja, de a 

gyakorlatban elnézik, vagy nem vesznek tudomást róla. A tanárok körében inkább a 

hozzáértés teremt hallgatólagosan elismert hierarchiát, a jobb gépeket a „profik”, a rutinos 

géphasználók kezelik, a tanáriban elhelyezett közös gépeken a botladozók akkor kapnak 

hozzáférést, ha másnak nincs sürgős munkája. A teljes mértékben diákok által használt 

géptermekben más gondokkal szembesülnek: az elektronikus „dühöngőkben" az erősebbek, 

idősebbek kiszorítják az alacsonyabb évfolyamra járókat. Egyben az elsajátításnak is egyik 

legnagyobb akadálya az, hogy az iskolákban nem áll rendelkezésre elegendő gép ahhoz, hogy 

az egyéni próbálkozás, lépésről lépésre, a környezet támogatásával történő felfedezve, 

informális módon történő tanulás számára megfelelő tanulási környezetet biztosítson. Az 

iskolákban szerzett tapasztalataink azt jelezték, hogy a legjellemzőbb tanulási mód a tanárok 

és diákokra egyaránt érvényes módon az ún. informális tanulás, a géphasználók egymástól 

tanulása. 

 

A szerbiai iskolai fejlesztés alapvetően labor-centrikus módon történt (egyes országokban az 

osztálytermek felszerelését, legalább egy szemléltetési célokra használható gép elhelyezését 

fogalmazzák meg célként). Az iskolák nagy része komplett, a csoportos oktatást szolgáló 

számítógépes labort kapott. Ez a fejlesztési stratégia számos előnnyel rendelkezik. Az 

iskolákban a laborok tanórák alatti kihasználtsága tapasztalataink szerint igen magas, az órák 

szervezésének lehetősége mellett technikai előnyei is vannak a laboros elhelyezésnek. Ahol a 

géppark döntően az utóbbi két-három év nagy fejlesztési projektjeinek keretében került az 

iskolába, a gépek egy helyen vannak elhelyezve, a hozzáférést adott időben kell biztosítani, a 

gépekért való felelősség egy-két laboráns feladata. A legjellemzőbb gyakorlat a gépterem 

délutáni nyitva tartása, és a diákok, tanárok számára szabad hozzáférés biztosítása valamilyen 

házirend szerint. A pedagógusok többségre jellemző, hogy egy kitaposott ösvényen járnak, 

azaz önállóan, kevesebben tanfolyamon, sajátították el a számukra szükséges programok 

használatát. 41%-a képes egy névsort, beszámolót, levelet megírni. Tudásuk még nem 

elegendő ahhoz, hogy az oktatómunkájukat segítő összetettebb feladatokra, pl. 

oktatástámogató szoftverek az alkalmazására vállalkozzanak. A számítógép használat kapcsán 

jellemző a felzárkózási törekvés: tanfolyamok, és környezetük segítségével, a gépek 
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elérhetőségétől függő sűrűségű próbálkozásokkal most szándékozzák elsajátítani az 

alapismereteket. A jövőre nézve az érdeklődők a megkérdezettek 60%-a körül mozog, de 

közülük már a fele csak alapfokon szeretne kurzusra járni, a másik fele esetleg a közepes 

színtű ismeretekre tart igényt. A számítógépes ismeretek megtanulását teljesen elutasítók 

aránya még mindig magas (a megkérdezettek 18,5%-a), azaz még sose tanultak számítógépen 

semmit és ez számukra másodlagos és lényegtelen dolog.  

 

 
 

 
Modern infrastruktúra (illusztráció) 
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2. fejezet: Oktatás és az emberi erőforrás fejlesztése 

 

2.1. Humánerőforrás fejlesztés 

Az oktatásügy kérdéskörének egyik fontos szegmentuma az oktatási rendszer pozitív hatása a 

társadalomra, hiszen lényeges az emberi erőforrás, a tudásszint mind magasabb szintre 

emelése. A modern világ oktatási rendszere ezt a kérdést az alábbi összefüggésben szemléli: 

(1) igen jelentős a nagyhatalmi központok befolyása a világgazdaság globális fejlődési 

kilátásaira, továbbá (2) a tömeges sokrétű migrációk évszázadát éljük, amikor nem csak a 

szakemberek, de a szegény rétegek is mobilak, (3) miközben érintkeznek, sőt keverednek is a 

kultúrák, ezért nélkülözhetetlen a különböző kultúrák, vallások, nyelvek és szokások 

megismerése. 

 

Az oktatásügy alapvető funkcióit tekintve intézményesített, de mégis nyitott rendszer. Éppen 

ezért az iskolarendszer és a környezete között állandó, folyamatos párbeszédre van szükség. 

Az oktatás egy ország emberi erőforrásának fejlődésére hat, de kizárólag akkor, ha megvan az 

állandó kommunikáció az oktatási intézmények és más társadalmi alrendszerek között. Ennek 

érdekében az oktatás pluralizmusára, sokféleségére, a szakemberek kreativitásának 

serkentésére van szükség, ami csakis egy jól felszerelt, szakmailag magas szintű és autonóm 

oktatási rendszerrel lehetséges. A multietnikus térnek multikulturális oktatás felel meg, 

miközben egy nemzeti kisebbségnek sem vonjuk meg azt a jogát, hogy anyanyelvén tanuljon 

és kultúráját egyenrangúan kezeljék.  

 

Az oktatási intézmények akkor felelnek meg alapvető funkciójuknak, ha kielégítik a 

munkaerőpiac pluralisztikus igényeit, megfelelő iskolai végzettségű szakembereket képeznek 

mind a gazdaság, mind a szolgáltatás – oktatásügy, egészségügy, közművesítés, közigazgatás 

stb. – szükségleteinek kielégítésére. A flexibilis oktatási rendszer azt jelenti, hogy a tan- és 

óratervek, a szakok és szakirányok viszonylag szabadon alakulnak, alkalmazkodnak az 

elvárásokhoz, de a minőséges standardokhoz is. Ez anyagi eszközöket, de a különféle oktatási 

módszerek és alternatívák megválasztását is igényel, másrészt pedig az iskolák azon készségét 

fejleszti, hogy gyorsan reagáljanak a munkaerőpiac szükségleteire. Fontos, hogy az oktatási 

intézmények maguk elvégezzék a szakemberek pozitív kiválasztását, a munka színvonalának 

ellenőrzését, a tehetséges, kreatív, újítás iránt adottságot, készséget mutató diákokkal való 

külön törődést.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 26 

 

Európában az emberi erőforrás szerepe sokrétű, differenciált, mert meg kell felelnie a 

multikulturális és mozgó (migrációk) környezetnek, a technológia változásával járó 

kihívásoknak, a modern munkaszervezésnek, az újítások folyamatos bevezetésének. Ha az 

oktatási rendszer erre nem felkészült, kimarad a szakemberek gyors 

szelekciója/kiválasztódása a munkaerőpiacon, a munkatechnológia változásaira nem képesek 

időben reagálni, a fiatal, jól képzett elit is elveszti versenyképességét. Ma a fiatalok az 

iskolában többé-kevésbé elfogadják a felállított normákat és értékeket, de rendelkezniük kell 

egy kritikus szemlélettel is, sőt időben kell „követelniük” az oktatásreformokat, az 

alkalmazható képességfejlesztés érdekében. 

 

A különböző szakok megtervezésekor, a diák tehetségét, érdeklődését figyelembe véve, 

alternatív tanterveket kell bevezetni, fakultatív tantárgyakkal. Az államnak csak a kötelező 

tananyag minimumát kellene meghatározni, minden egyebet a piaci szükségletek 

befolyásolnak, amelynek a tanulók/egyetemisták készséggel igyekeznek megfelelni. Ezt a 

szakirodalomban, a foglalkozások szükségletek szerinti differenciálása stratégiának neveznek, 

amelyet a középfokú és a felsőfokú oktatás reformja tesz lehetővé. Az iskolákban folyó 

szakmai munka mindenképp a tanítás individualizálását is magába foglalja, de azt is, hogy a 

tehetségekre, az újításokra fogékony, különleges, kiemelkedő képességekkel megáldott 

fiatalokra nagyobb figyelmet fordítsanak. Az ilyen adottságokat, képességeket már az 

óvodában és az általános iskolában támogatni kellene. A pedagógusoktól kapott ösztönzés, az 

állandó egészséges versenyszellem felszabadítja a diákot attól az érzéstől, hogy azért tanul, 

mert muszáj. Az emberi potenciál differenciáltsága, vagyis a kreatív szakemberek és a 

tehetségek kiválasztása hasznos is, mert versengés az oktatás általános színvonalának 

növekedéséhez is vezet. Állítom, hogy mindenkinek „egyforma esélyt” kell biztosítani az 

oktatásban, de a tehetségeknek még többet. Egyébként bármennyire is törekednénk az 

egyenlősdi esélyek elérésére, az egyéni képességek, de a szociális egyenlőtlenség is eleve 

olyan viszonyt jelent, amelyben egyesek privilegizált, kivételezett helyzetben vannak, míg 

másoknak korlátozott, alárendelt szerep jut. A diákok és az egyetemisták közötti különféle 

egyenlőtlenségek megnyilvánulnak: 

• mert különbségek tapasztalhatók az egyéni kreativitásuk, személyes hajlamaik, 

munkához való lelkiismeretes hozzáállásuk alapján, ugyanakkor 

• nem tud mindenki a legmegfelelőbb oktatási intézményben tanulni, amelyekben 

biztosított a szakmai fejlődése, ahol magas szintű munkafeltételek vannak, hiszen a 
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legmegfelelőbb oktatási szakot és tudományos intézmények hozzáférhetősége 

korlátolt. 

 

A társadalmi egyenlőtlenségek különböző – kedvező vagy kedvezőtlen – esélyeket 

teremtenek az iskolapadból az életbe kilépő fiataloknak. A Szerbiában végzett empirikus 

kutatások rámutatnak arra, hogy az iskolarendszer tovább gerjeszti a társadalmi 

egyenlőtlenségeket, bármennyire is megvan az a törekvés, hogy mindenkinek egyforma 

érvényesülési lehetőségeket nyújtsanak. Az államnak is óriási kár az, ha valaki egy elavult 

oklevél megszerzése után, évekig nem tud elhelyezkedni, sem átképezni, sem tovább képezni 

magát. Az oktatási akttereknek idejekorán segíteni kellene a fiatalok pályaválasztását, s arra 

ösztönözni őket, hogy minél rugalmasabb és kompetensebb képzettséget szerezzenek meg. 

Minden lemaradt fiatalért kár, de még nagyobb veszteség a fel nem fedezett, az elkallódni 

hagyott tehetség. Mi Szerbiában ahhoz szoktunk, hogy az átlagos képességűekkel 

foglalkozunk, mindenkitől ugyanazt a (középszintű) tudásanyag elsajátítását, reprodukálást 

kérjük, s elfeledkezünk a kiemelkedő képességűek pozitív szelekciójáról, a plusz 

odafigyelésről. A kreatív emberek azok, akik alkotnak is – nem pedig csak alkalmazzák a 

korábbi ismereteket –, akik új felismerésekre képesek, összefüggéseket fedeznek fel, nem 

pedig csak halmozzák az információkat, adatokat. Ma az informatika rohamos térhódításnak 

és a technológiai változások igen dinamikus kora olyan talpraesett, vállalkozó szellemű 

szakembereket keres, akik készek az állandó továbbképzésre. Az újításokra képes fiatalokat 

nem szabad az átlagos képességűekkel azonos módon kezelni, hanem kreatív plusz 

programokkal kell elősegíteni önbizalmuk erősítését, folyamatosan elősegíteni karrierjük 

kibontakozását. A mai körülmények között nyilvánvalóan az is szükségessé válik, hogy 

mindenki megtanuljon számítógéppel bánni, különféle automatikus berendezéseket kezelni. A 

széleskörű elméleti felkészítéssel és szakmai ismeretekkel együtt éppen ez biztosíthatja az 

olyan humán erőforrás nevelését, amely sok mindent meg tud tenni, rugalmas, rövid idő alatt 

el tud sajátítani akár egy új szakmát, tájékozódik a modern termelésben, az egyik 

munkafajtáról át tudnak állni más típusú munkára.  

 

2.2. Munkaerőpiac, a gazdaság és az oktatás kapcsolata 

 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági versenytér változása nemcsak a felnőttoktatás és a 

kormányzati irányítás, hanem a gazdaság szereplői számára is új típusú feladatokat ró ki. A 

tudás, a képzettség, az innovációs készség a gazdasági teljesítménynek és az egyéni 
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karriernek is a kulcsa. Újradefiniálódott a közoktatási intézményekkel, de főleg az 

egyetemekkel szembeni igény, vagyis feltétlenül piackonform ismereteket és készségeket kell 

nyújtaniuk. Az egyének, szellemi potenciáljukkal gyorsan szeretnének bekapcsolódni a 

gazdaságba, ezért elvárják, hogy az iskolarendszer piacorientált oktatásreformot alkalmazzon. 

Ez megköveteli a felhasználók és az oktatás közötti kapcsolatot, az együttműködést, a 

kölcsönös érdekeltséget a hasznosulás során. Így például, az egyetemek tevékenységében a 

hagyományos oktatás és kutatás mellett a vállalkozói szférával való kapcsolattartás, a 

gazdasági közegben való megjelenés, a piacorientáltság is fontossá vált. Az 

egyetemek/főiskolák éppen azzal lehetnek alkalmasak a gazdasági közeggel való 

együttműködésre, ha partnerkapcsolataikban kutatásaikat alkalmazni tudják, miközben 

minőségi intellektuális tapasztalatra tesznek szert. A felsőoktatási intézmények kulcsszerepet 

játszanak a regionalitás megvalósulásában, a vonzásterületükhöz tartozó térségfejlesztésben. 

Egy régió fejlődése, gazdasági és társadalmi perspektívái jelentős részben függ attól, hogy az 

ott működő felsőoktatás mennyire képes színvonalas szellemi centrummá válni.  

 

Az egyetemen hagyományosnak tekinthető kettős célkitűzés (oktatás-kutatás) mellett új 

feladatként jelenik meg az üzleti kapcsolatok kiépítésének fontossága. Ez különösen az 1980-as 

évek második felében erősödött fel, bár nyilvánvaló hogy a felsőoktatási intézmények indirekt 

korábban is kapcsolódtak a gazdasághoz. A legtöbb felsőoktatási intézmény ma 

külkapcsolatokat szervező irodákat alapít.  Az elmúlt évtizedben a “vállalkozói egyetem” ötlete 

mélyült, s ma már a gazdasági szereplőkkel meglévő kapcsolatoknak majdnem olyan 

jelentőséget tulajdonítanak a felsőoktatási intézmények, mint a képzésnek vagy a 

tudományosságnak. Az egyetemek szerint a gazdaság részéről megnyilvánuló legfontosabb 

motívum a munkaerőpiaci igények kielégítése. A felsőoktatás munkaerő kibocsátása és a piaci 

igények között bizonyos fokú mennyiségi és minőségi eltérés mindig is volt és nagy 

valószínűséggel lesz is, ezért a két szféra közötti kapcsolat elmélyítésének egyik legfontosabb 

célja a munkaerő kereslet-kínálat közti különbség csökkentése. A kapcsolatok egyik 

legfontosabb mozzanata a tudáscsere, a technológiai transzfer. Ennek az a feltétele, hogy az 

oktatási szakirányok tervezése reális legyen, s az adott szakok összkibocsátása szinkronban 
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legyen a gyakorlati szféra szakmai és létszám igényével.13 Az iskolarendszer és a gazdaság 

kapcsolatában, a tudás hasznosulásában nem csak a gyakorlatiasságot, hanem az innovativitást, 

az inter- és multidiszciplinaritást is figyelembe kell venni. Egy újfajta gazdálkodási 

szemléletmód terjed a felsőoktatásban, ami megnyilvánul az egyetemi erőforrás gazdálkodás 

hatékonyságának növelésében, a financiális eszközökkel való takarékosabb gazdálkodásban és a 

szellemi erőforrások hatékonyabb és ésszerűbb felhasználásában. A felsőoktatási és üzleti szféra 

közötti kapcsolatok alapja, a kölcsönös előnyökre épülő együttműködés, ami az anyagi 

forrásokból való részesedés mellett presztízst is jelent. Mindkét fél, az egyetem és az üzleti 

vállalkozás számára is erkölcsi elismerést jelent a másikkal való együttműködés. 

Leggyakrabban a közös feladatok, a kis- és közepes vállalatok támogatása, közös kutatások 

végzése, a hallgatók szakmai gyakorlatának és elhelyezkedésének segítése, de nem utolsó 

sorban a felsőoktatási és gazdasági szféra közös információs bázisának létrehozása. A 

legfontosabb együttműködési terület a közös tananyag-fejlesztés, ún. testre szabott vagy 

vállalati kihelyezett kurzusok kialakítása, majd a technológiai transzfer, vagy tudáscsere, 

vendégelőadói rendszer megszervezése, ipari parkok, inkubátor házak kialakítása.  

 

A gazdaság és oktatás együttműködésében jelentkező gondok a következők: 

a.) Az üzleti szféra az együttműködés alapvető korlátját abban látja, hogy az egyetemek, 

főiskolák és a vállalkozások alapérdekeltsége eltér egymástól, mert az egyetemek elsősorban az 

alapkutatások végzését ösztönöznék, míg teljesen természetes módon a gyakorlatnak a saját 

napi problémái megoldásához alkalmazott kutatásokra van szüksége. 

b.) Még nincsenek pénzügyi támogatások, finansziális modellek, kipróbált sikerprogramok. 

 
2.2.1. Az szerbiai oktatás munkaerő-piaci megmérettetése  

 

A gazdasági reformtörekvések következményeként Szerbiában a munkahelyek nagy többsége 

új igényeket fogalmaz meg a szaktudás területén is. Elsősorban gyakorlati jellegű és rugalmas 

tudáselemeket igényel a termelés, ez a multidiszciplináris képzettségek előtérbe kerülését 

jelenti, és általánossá válik a folyamatos átképzési igény. A szerbiai fiatalok 15–25 éves 

                                                
13 Lásd: Gazdaság és felsőoktatás; A Gazdasági Vezetők Kerekasztala (GVK) égisze alatt lezajlott felmérést a 

TEMPUS Syncron projekt háttéranyagaiban. A program koordinátora: Dr. Lajos Tamás; Szerkesztette. Horváth 

Tamás, Kiadó: Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest 1999. 14 oldal. 
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korosztálya az összes munkanélküli 20-27%-át adja, többségben vannak a nők. A fiatal 

munkanélküliek túlnyomó többségének életkora 19–25 év (kb. 98%), és középiskolai oklevele 

van. A munkaerőpiacon belüli változás növelte a diplomások versenyelőnyét. A 

munkanélküliségi és különösen a mobilitási statisztikák egyértelműen a felsőfokú képzés 

tekintélyének növekedését mutatják, ami továbberősíti a fiatalok tanulási igényét14. 

 

Napjainkban szinte lehetetlen gyorsan elhelyezkedni friss középiskolai diplomával. 

Munkaerő-piaci helyzetüket a fiatalok viszonylag borúsan látják. Azonos arányban 

egyetértenek azzal is, hogy a gimnáziumi végzettség csak az egyetemi felvételinél jelent 

előnyt, és hogy csak több szakmával boldogulhat az ember. Ugyanakkor a középiskola után 

továbbtanulni csak akkor van érdemes, ha az, biztos munkahelyet is jelent, hiszen a 

továbbtanulással kitolódik az időszak, amíg az ember fiatalnak érezheti magát. A 

továbbtanulás15 helyett, a mai fiatalok nem szeretnének inkább dolgozni. Észlehető a 

munkanélküliségtől való félelmük, sokan azt hiszik, hogy a továbbtanulás elhalasztja a 

munkanélküliséggel való szembesülést. A vajdasági fiatalok továbbtanulási hajlandósága nem 

kimondottan munkaerő-piaci megfontolásból származik. Döntésüket az apa végzettsége 

befolyásolja erőteljesebben. Adataink szerint a megkérdezettek fele tanulna tovább valamilyen 

felsőoktatási formában, a városi származásúak nagyobb valószínűséggel, mint a falvakból 

származók. A középiskolások elsősorban a közgazdasági, műszaki és informatikai képzésben 

gondolkodnak. A második lehetőségként megjelenik terveikben a pedagógia, illetve a 

bölcsészeti szakok iránti igény is. A természettudományi, mezőgazdasági és jogi képzés terve 

csak kisebb mértékben jelentkezik, valószínű azért, mert e képzések nem magyar nyelvűek. A 

képzési kínálat korszerűsítése során új szakirányok váltak attraktívvá, pl. a közgazdasági, a 

műszaki képzések, informatika irányába való elmozdulása, ugyanakkor azonban a fiatalok 

szeretnének néhány indokolt piacorientált szakon anyanyelvű oktatásban részesülni: 

pedagógusszakok, üzleti főiskola, kertészeti és mérnökképzés. 

 

A friss diplomások többsége úgy véli16, hogy tanulmányai befejezése után rövidesen munkát 

talál, de a fiatalok 41% úgy gondolja, hogy több évig kell várnia megfelelő munkára. Csupán 

                                                
14 Lásd a Regionális Tudományi Társaság a Szülőföld Alap támogatásával készült (Szabadka 2006. évi) 

regionális fejlesztés stratégia kutatását. Publikációban (2008) G. Molnár Irén tanulmánya. 
15 Lásd Papp Z. Attila tanulmányát: Igényfelmérő kutatás a vajdasági magyar fiatalok továbbtanulási 

hajlandóságáról, 2003. 
16 Lásd Szlávity Ágnes kutatását: Az értelmiségi fiatalok munkaerő-piaci percepciója, 2003. 
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4% hiszi, hogy erre már a tanulmányai alatt van esélye. A vajdasági magyar fiatalok mely 

szempontok szerint választanák meg munkahelyüket? A válaszadók a szakmai fejlődés, a 

karrier-lehetőség, a megfelelő fizetés, a biztos munkahely, a munkaköri önállóság és a 

kreativitás fontosságát határozták meg.  

 

2. táblázat: A megkérdezettek munkahely-kiválasztási szempontjai 

Normál Nagyon fontos (3) Fontos (2) Nem fontos (1) Átlagérték 

Szakmai fejlődés 228 87 3 2,71 

Karrier 165 135 17 2,47 

Fizetés nagysága 284 35 2 2,87 

Biztos munkahely 293 23 5 2,89 

Önállóság 142 152 22 2,38 

Kreativitás 190 109 12 2,57 

 

A fiatal munkavállalók számára a legfontosabb szempont a biztonságot nyújtó munkahely és 

az anyagi stabilitás. Ezt követi a szakmai fejlődés lehetősége, a munkahelyi kreativitás, a 

karrier és a munkaköri önállóság. A szerbiai privatizációs folyamatok után, várhatóan 

növekedni fog a magántulajdonban levő kis- és közepes vállalkozások száma is. A fiatalok 

többsége magántulajdonban levő cégben szeretne munkát kapni, főleg kis- vagy egyéni 

vállalkozóként. A vajdasági magyar fiatalok szülőföldjükön való munkavállalását döntően 

befolyásolja, mennyire tartják reálisnak, hogy elvárásaiknak megfelelő munkalehetőséget 

találnak lakóhelyükön, Vajdaságban, Szerbiában és külföldön.  

 

3. táblázat: A munkanélküli fiatalok véleményei elhelyezkedési lehetőségeikről 

 Nagyon valószínű (3) Valószínű (2) Nem valószínű (1) Átlagérték 
Lakóhelyén 57 112 137 1,74 

Vajdaságban 77 196 28 2,16 

Szerbiában 51 126 99 1,82 

Külföldön 113 95 89 2,07 

 

Elhelyezkedési lehetőségeiket Vajdaságban tartják legjobbnak, majd következik a kedvezőnek 

ítélt munkába állás külföldön. Hogy Szerbiában vagy lakóhelyükön találnak munkát, nem 

tartják nagyon valószínűnek. A felmérés eredményei szerint a megkérdezettek bíznak benne, 
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hogy ha lakóhelyükön nem is, de Vajdaságban valahol megfelelő munkát kapnak. A 

külfölddel kapcsolatos kedvező meglátások a vajdasági magyar fiatalok nagy migrációs 

hajlamát mutatják.  

 

A felsőoktatásban és a munkakeresésben a vajdasági magyar fiatalok a többségi nemzet 

fiataljaival veszik fel a versenyt, nem pedig a magyarországi vagy európai mintát követik. 

Szakma- és munkahelyválasztás terén a szerbiai/régióbeli munkaerőpiaci tényezők a döntőek, 

nem pedig az európai normafeltételek. A fiatalok többsége nem végez a képzettségének 

megfelelő munkát, mert megfelelő munkalehetőség hiányában kénytelenek voltak mást 

elfogadni. Többsége úgy véli, hogy keresete a szerbiai átlagfizetésnél alacsonyabb, és az 

elkövetkező 3 évben munkahely-változtatást tervez. A kedvező munkalehetőségért a fiatalok 

készek szakmai továbbképzéseken részt venni, új készségeket elsajátítani és idegen nyelvet 

tanulni, de akár külföldre távozni is. Az anyaországban tanuló vajdasági fiatalok ezt az opciót 

túlélési stratégiaként választották, főleg anyagi és megélhetési okok miatt, de közrejátszott az 

Európai Unióba tagosodás ténye is, mint húzóerő. A munkanélküli vajdasági magyar fiatalok 

többsége 1-2 évig is hajlandó megfelelő munkalehetőségre várni, többen alkalmi munkákat 

vállalnak. Úgy gondolják, hogy munkanélküliség fő oka, hogy nem rendelkezik 

kapcsolatokkal, ismeretségekkel.   

 

A vajdasági többnyelvű környezetben előnyös a nyelvtudás (anyanyelv, környezetnyelv, 

államnyelv vagy az idegen nyelv funkcionális használata). Előnyös lehet a magyar fiatal 

számára, ha a munkaadó is magyar, de nem a kommunikáció könnyedsége miatt, hanem a 

nagyobb bizalom és szakmai képesítés miatt. A magyar (őshonos) munkaerő munkabírásáról 

és lelkiismeretségéről jó vélemény van a régióban, különösen a menekültek és idegen 

térségekről bevándorolt személyekhez viszonyítva. A megkérdezet fiatalok szerint a 

nemzetiségi hálózat és kapcsolatrendszer nem működik olyan intenzitással, mint a szerb és 

montenegrói közösségekben, de ott ahol létezik, önbizalmat és biztonságot ad a friss 

munkakereső és karrierépítő fiataloknak. A munkakeresés során jelentkező negatív 

vélemények között legjellemzőbb az a hátrány, hogy egy magyar fiatal kiszorult a szerb 

kollegák kapcsolati hálójából és esélytelennek számít, ha egy pályázatra több szerb is 

jelentkezik. A kutatásunk során nem emlegették azt a versenyhátrányt, hogy esetleg a 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 33 

magyarok képzettségbeli hátrányban lennének, nyelvi hátrányt csak akkor, ha a fiatal 

karrierépítő Vajdaságban nem tud jól szerbül.17 

 

Keresett szakmák és húzóágazatok a régióban: közgazdász-menedzser, informatikus, 

logisztikai szakember, építészmérnök, pénzügyi szakértő, marketingszakember, 

reklámszakértő, szakorvos, fogorvos, szimultán fordító, turisztikai szakember 

(vendéglátóipar), vállalkozók, építész, szobafestő, kőműves, textilmunkás. Nem igényelt 

szakmák a régióban: pedagógus (főleg óvónő és tanító, nem pedig tanár), fémmegmunkáló 

munkás, fodrász, vegyész, gépkocsivezető, kertész bölcsészszakok (kivéve a pszichológust és 

az angol nyelvészt), kereskedő-eladó.    

 

 
 
 

 
                                                
17 Lásd G. Molnár Irén tanulmányát a Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs 

tendenciája, felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében című projektumban, 2006. Kutatáskoordinátor: MTA 

Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 34 

 

3. fejezet: Az oktatási intézmények és a társadalmi környezet 

 

3.1. Nyitott iskolaintézmény 

Az iskolarendszer ma a társadalom azon alrendszereként funkcionál, amely a társadalmi-

gazdasági elvárásoknak tesz eleget, felkészít, átképez, de ugyanakkor a társadalom 

legkülönbözőbb szférái az oktatási intézményektől és a tanári állománytól várja a képesítést, 

azt a szükséges beavatkozást, amivel kompetens munkaerőt kaphatunk.  

 

Ma az iskolai képzés tartalmának tökéletesítése a legfontosabb feladat, ami nem egyszerűen 

azt jelenti, hogy emelni kell a tanulók ismeretszintjét, hanem: úgy kell emelni azt a szintet, 

hogy a tanulók ismeretei jobban megfeleljenek a társadalmi céloknak, a gazdaság és a 

tudomány igényeinek. A képzés tartalmának tökéletesítése a képzés aktualizálását jelenti. Ez 

az általános irányú képzést nyújtó iskolákra, a szakközépiskolákra és a felsőoktatási 

intézményekre egyaránt vonatkozik. A képzés tartalmának aktualizálása először is azt jelenti, 

hogy az ismereteket sűríteni kell olyan új rögzítési formák segítségével, melyek lehetővé 

teszik az összegyűjtött információ kényelmesebb és gyorsabb elsajátítását és hatékonyabb 

felhasználását a megismerő és a gyakorlati tevékenységekben. 

 

3.2. Iskolaszervezési és vezetési kérdések - iskolaklíma18 

 

Eléggé lehangolóan hangzik, ha azt állítjuk, hogy az iskola és főleg az állami iskola egy 

formalizált bürokratikus rendszer része. Az intézmény- és szervezetkutatásokban azonban azt 

bizonygatják, hogy egy megfelelő szervezeti klíma kitűnő légkört varázsolhat. Alapprobléma 

az, hogy milyen szervezeti tényezők határozzák meg az iskolában tevékenykedő egyén 

teljesítményét. A munkaszervezés, majd a harmincas években megjelenő Human Relations 

irányzat a szociális környezet jelentőségét emelte ki. A század második felében sor került a 

finomabb összefüggések keresésére, az elemzés differenciálódására, s megjelent a szervezeti 

környezet vagy klíma fogalma. Különböző kérdések, problémák merültek fel, úgy, mint19: 

                                                
18 Lásd a témáról bővebben: Bertie Everard, Geoffrey Morris: Hatékony iskolavezetés, (Effective Shool 

Menagement, London, 1990), Kiadó: Oktatásügyi Minisztérium (Hollandia), Oktatási Minisztérium 

(Magyarország), Soros Alapítvány, 2001; 1 rész: Hogyan irányítsuk az embereket, 15-76 oldalak 
19 Lásd Kozma Tamás (1998): Társadalom és nevelés, szöveggyűjtemény a nevelésszociológia 

tanulmányozásához, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 
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- a klíma objektivitása, 

- hol végződik az egyén, s hol kezdődik a környezet,  

- mi tartozik bele a környezeti hatásba, 

- mik a környezet statikus és dinamikus összetevői. 

 

„A szervezeti klíma a szervezeti környezet tartós, komplex jellemzője, amely a szervezetnek 

egyéni arculatot ad”20. A szervezeti klímát az egyének észlelik, és az indirekt módon hat a 

szervezeti tevékenységükre. Néhány jellemzőpárosai, vagy klímadimenziói: barátságos- 

barátságtalan; lelkes- közömbös; nyitott- zárt; rugalmas- merev. 

 

Az amerikai kutatók 8 dimenziós klímatesztet, vagyis ún. szervezeti személyiségtesztet 

alakítottak ki, mellyel az igazgató és a tanárok kapcsolatrendszerét vizsgálták. Nyílt- és zárt 

szervezeteket különböztettek meg. A nyílt szervezet jellemzői:  

- energikus, „élő” szervezetek, 

- határozottan célratörők,  

- a csoporttagok elégedettek, 

- a vezetés konfliktusmentes, 

- harmóniában van a feladat- végrehajtás és a szociális szükségletek kielégítése, 

- a szervezet tagjainak viselkedése autentikus. 

A zárt szervezet viszont: 

- nincs mozgásban, 

- a tagok apatikusak- közömbösek, 

- nem elégséges sem a feladat-végrehajtás, sem a szociális szükségletek kielégítése. 

  

A tesztnek több változatát is kidolgozták, ilyen R. Thomas négy klímadimenziós tesztje, 

aminek ismérvei: 

a) „Törődés” (az igazgató részéről a tanárok iránt) 

b) „Feladat-centrikusság” (autoritáson alapuló, követelő vezetési stílus) 

c) „Bensőségesség” (a tanárok között) 

d) „Foglalkozási kohézió” (mint személyes- és munkakapcsolat a tanárok között).21 

 

                                                
20 U. o. 232. oldal 
21 U. o. 233. oldal 
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A klímakutatásokban a kutatók főleg két tényezőt emeltek ki: az iskolavezetést, és a 

csoportot, a tantestületi közösséget. A vezető és a tantestület kapcsolatainak kutatása, 

valamint a kollegiális viszonyokat érintő problémák a következők: 

¤ Az igazgató teljesítmény-centrikussága, távolságtartása, feladattal kapcsolatos elvárásai, 

szociális tájékozottsága, szakmai kompetenciája, személyes hatása a szervezetre; 

¤ A vezetés dinamizmusa, demokratizmusa, viszonya a tanárok szociális-, emocionális 

szükségleteihez; 

¤ A tantestület, mint munkacsoporton belüli bensőséges kapcsolatok; 

¤ Szabad önmegvalósítási lehetőségek, objektív- és szubjektív akadályozottság, iskolán kívüli 

kapcsolatok. 

 

Az iskolák az eredmények szerint különböző típusba sorolhatók. Vannak: hatékony és nem 

hatékony intézmények demokratikus vezetéssel, vagy demokratikus és nem demokratikus 

iskolák hatékony vezetéssel. A tantestület lehet egységes és bensőséges, vagy nem 

bensőséges, nem egységes. A vidéki iskolákra átlagon felüli demokratikus dimenzió; míg a 

városiakra inkább a hatékonyság, a kevésbé demokratikus vezetés, az egységes, de kevésbé 

bensőséges tantestület jellemző. 

 

  
 

 
Világhírű egyetemek (illusztráció) 
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4. fejezet: Komparatív pedagógia 

 

A komparatív pedagógia az oktatásban fellelhető különbségeket és hasonlóságokat 

tanulmányozza; a különböző országok és kultúrák múltjában és jelenében fellelhető 

irányvonalakat vizsgálja azzal a céllal, hogy jobban megérthessük (mi tanítók és a tanügyben 

dolgozók) a nevelői-oktatói munkában felmerülő problémákat, és azokat is, amelyekkel 

közvetlenül nem találkozunk. Egyike a problémáknak az iskolarendszer hatása a 

társadalomra, és fordítva! Húsz évvel ezelőtt sok államban a világon még a hagyományos 

oktatási forma uralkodott. A hagyomány, a történelem, döntően befolyásolta az emberi 

erőforrások minőségét; hatással volt az egyén társadalomba való integrálódási folyamatára és 

az ember társadalmi szerepének elfogadására is. Ez a hagyományokhoz való ragaszkodás 

manapság kevésbé érzékelhető. Az egyes országok oktatási állapotának illusztrálását22, az 

oktatási technológiák és a tanterv fejlődésével, vagy a hagyományos szemlélet illetve az 

innováció készség jelenlétével, lehet bemutatni. Ezzel foglalkozik a komparatív pedagógia: 

összehasonlítja a különböző iskolarendszereket, megállapítja a közös és különböző elemeket, 

végül pedig következtetéseket von le az adott rendszer hasznosítható részeiből. 

 

 

4.1. Nagy-Britannia iskolarendszere 

 

Anglia iskolarendszere a XV. században a katolikus és anglikán egyházak intézményeiben és 

a kereskedelmi-szakmai társulásokkal kezdődött. A gazdagok és az elit igen iskolázott volt. 

Mind a mai napig különbözik az átlag ember és az arisztokraták oktatása. Ismert 

magániskolák voltak Winchesterben (1437), Etonben (1441); felsőoktatási intézmények 

Oxfordban (XII. század) és Cambridge-ben (XIII. század). A független, előkelő zártkörű 

bennlakásos középiskolák a XVI. századtól léteznek. Anglia nemzeti iskolarendszere a XIX. 

század elején alakult ki. Az oktatás fejlesztésére hatottak az angol filozófusok is: J. Locke, H. 

Spencer és B. Russel. A II. világháború után megkezdődik az angol hagyományos 

iskolarendszer modernizációja abban az értelemben, hogy új oktatási értékeket hoznak létre és 

(5-16 éves korig) mindenkire kiterjedő iskoláztatást vezetnek be, tanterveket újítottak, a fejlett 

oktatástechnológia bevezetésével.  

                                                
22 Lásd: Gabrić Molnar Iren, Laki Laslo: Sociologija za ekonomiste, Kiadó: Univerzitet Novi Sad, 2001. 236-240 
oldal. 
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Angliának fejlett általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási rendszere van. Nagy-

Britannia az 1980. évi törvénnyel szabályozta az iskoláztatási munkák koordinálását a 

központi és helyi szerveknél. A tanárnak lehetősége van arra, hogy az oktatói-nevelő munka 

során kifejtse kreativitását, a tanulók pedig, a kötelező tanterven kívüli fakultatív 

aktivitásokkal is foglalkozhatnak. Anglia egyike a vezető országoknak a komparatív- és 

nemzetközi pedagógia terén. 

 

Az intézmény formája: Korhatár: 

- óvodai intézmények 3-6 éves korig 

- általános iskolák 5-7, majd 7-11 éves korig 

- középiskolák 11-19 éves korig 

- felsőoktatás 19-25 éves korig 

 

Az oktatás három szakaszra osztható: 

 

 
2. ábra: Közoktatási szintek Angliában 

 

A gimnázium jó azoknak, akik utána egyetemre szeretnének menni. A középfokú 

természettudományi iskola a praktikus oktatásra törekszik. A középiskolai minőség-ellenőrzés 

Középfokú oktatás 

Gimnázium (18-19 éves korig) 

Középfokú természettudományi iskola 

Általános középiskola (11-18 éveseknek) 

Előkelő zártkörű bennlakásos középiskola (13-18 éves fiúknak) 

Általános iskola (5-11 

a. Óvoda (5-7) 

b. „Junior” iskolák 
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vizsgákon zajlik: CSE (certificate of secondary education), vagyis középiskolai 

végbizonyítvány és a GCE (general certificate of education) vagyis érettségi bizonyítvány. A 

színt lehet: „O” - ordinary level (közepes előmenetelű), ami elegendő a  kurzusszerű 

továbbtanuláshoz, vagy „A” – advanced level (egyetemi/főiskolai felvételre jogosító 

középiskolai képesítés). 

 
3. ábra: Felsőoktatás Angliában 

 

Ismertek az Oxtbrige, Essex, York, Sussex, Kent egyetemek, majd a műszaki főiskolák és a 

minőséges tanító/tanárképzők. Az angol feldőoktatás az anglikan egyház és a kereskedelmi 

szakegyesületek tanintézményeire épül (V. század). Jellemző rá a radicionálizmus, fegyelmet 

tartó stílus. Ma fejlett, innovatív oktatási rendszer van Oxfordban, Stretfordban. A 

specijalizació már a középiskolákban elkezdődik, fejlett felnőttoktatással rendelkeznek, 

szigorú felvételi/beíratkozási rend van az egyetemeken.  

 

 

Egyetem Angliában (illusztráció) 

 

 

Felsőfokú oktatás 

Egyetemek 

Tanító/tanárképzők 

Műszaki főiskolák 

„Oxbridge” 

Új egyetemek: 
Essex, York, 
Sussex, Kent 

Állami 
egyetemek: 
Bristol, Leeds, 
Liverpool, 
London 
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4.2. Franciaország iskolarendszere 

 

A reneszánsz (a skolasztikus egyházi iskolák) és az ipari forradalom, valamint a későbbi 

forradalmi mozgalmak, döntően hatottak az iskoláztatásra. A polgári forradalom után, 1789-

ben megszűnt az egyházi hatás az iskolákra. Napóleon bevezette az iskolarendszerek 

központosítását; a XIX. század elején megalapította a jogi-, orvosi-, filozófiai- és 

természettudományi karokat. Sok más európai országot megelőzve, Franciaország a XIX. 

század első felében bevezette az óvodai oktatást és a felnőttek oktatását is. A kötelező 

általános oktatást Európában először Franciaországban vezették be.  

 

A történelmi mozgalmak és a filozófia hatására Franciaország a hagyományos (Rousseau, 

Monteyn, Diderot) és a modern (Sartre, Wallon) oktatás képviselői által vált ismertté. Sok 

oktatáselemző szerint a francia tanterv túlzott központosítása egyoldalúvá és változatlanná 

tette az oktatást; hiányzott a kötelező iskolai tantervből a rugalmasság. A XX. században 

követelések léptek fel a rugalmasabb oktatás, a tehetségek kiemelése érdekében, (függetlenül 

a származásukra, lehetőségük van átiratkozni az egyik iskolából a másikba). Az oktatás célja: 

logikus gondolkodás, beszéd-, írás- és tanuláskészség fejlesztése a tanuló kreativitásával 

összhangban. A hagyományos központosított iskolarendszer 1971-ben kezd el 

decentralizálódni (a tanuló a középiskolában saját maga választja tantárgyait). 1984-től 

hangsúlyossá válik az egyetemek autonómiája és az oktatás módszereinek és tartalmának 

modernizációja. Franciaországban az egyetemi oktatás 4-6 évig tart. 1966-tól a karok három 

fokozatra (mindegyik 2 évig tart) oszlanak: általános diploma, tudományos-kutatói munka stb. 

egészen a doktori diplomáig. Ismertek a Sorbonne Egyetem és az Université Lumiére Lyon 2. 

 

Franciaországban az iskoláztatás szerkezete a következő: 

Az intézmény formája: Korhatár: 

- óvoda 2-5 éves korig 

- általános iskolai oktatás 6-11 éves korig 

- középiskolai oktatás-college 11-16 éves korig 

- általános és technikai középiskolák - lycée 16-19 éves korig 

- felsőoktatás 19-25 éves korig 
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Franciaországban fejlett a felnőttoktatás, a kiegészítő, és a műszaki alapképzések. Míg az 

angolok a saját hagyományaikhoz, a fegyelemhez és büszkeségükhöz ragaszkodnak, a 

franciák ahhoz, hogy kritikus és szabad gondolkodást fejlesszenek ki. 

 
A leghíresebb Francia Egyetem (illusztráció) 

 

 

4.3.  Németország iskolarendszere 

 

A német oktatás a katedrálisokban kezdődött, és az első tanárok a papok voltak, akik hittant 

és nyelveket (német, latin, görög) tanítottak. A Heidelbergi Egyetemet 1385-ben alapították; 

majd később, Luther Márton hatására, megalakultak más protestáns egyetemek is. Az első 

iskolák Gothában 1642-ben, Prusban 1716-ban nyíltak meg. A humán, klasszikus 

gimnáziumot, mint a gazdag osztályok modern középiskoláját, Sturm szerevezte meg. A 

XVIII. században Wilhelm Karl von Humboldt megalapította a Berlini Egyetemet. A XX. 

század első felében az egyház elválik az oktatástól, majd a II. világháború után elkezdődik az 

ideológiamentes, rugalmas alapokon nyugvó oktatás tökéletesítése. Elsőbbséget élvez az 

egyén képességeinek fejlesztése azzal a céllal, hogy a tanulók megtanuljanak „a saját fejükkel 

gondolkodni”. 

 

A németországi iskoláztatás szerkezete:   

- óvodák (nem kötelező a 3-6 éveseknek) 

- általános iskolák (7-11 éveseknek) - Grundschule 

- általános iskolák II. típusa (7-16 éveseknek) - Hauptschule 

- különféle középiskolai oktatás (11-19): 
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           - gimnázium (11-15) - Gymnasium 

           - általános oktatású iskolák (11-19) - Realschule 

           - középiskola (11-16) 

           - szakiskola (15-18) - Fachschule 

           - műszaki iskola (18-19) 

- felsőoktatás 

           - főiskolák (2 vagy 3 éves tartamú) 

           - egyetemek (4 vagy 5 éves tartamú) 

 

Ma Németország Európa legnevesebb szakközépiskoláival, technikumaival dicsekedhet, ahol 

a magas technológia alkalmazása mellett, gyakorlatorientáltak és rendkívül innovatívak. Az 

egyetemi központok nem csak oktatnak, de jelentős alap- és alkalmazott kutatói 

tevékenységet folytatnak: Technische Universität Berlin, Technische Universität Dresden. 

 
Egyetem Németországban (illusztráció) 

 

 

4.4. USA (Amerikai Egyesült Államok) iskolarendszere 

 

Az amerikai oktatás különlegessége a multikulturális oktatás. Már 1889-ben jelen volt az 

bevándorlók és az etnikumok anyanyelvű oktatása. A tömeges imigráció hatására az Egyesült 

Államokban mindig is megvoltak a kétnyelvű iskolák, ahol a saját anyanyelvükön tanulhattak, 

de ez mellett törekedtek arra, hogy megtanulják az angol nyelvet, hogy állampolgárságot és 

munkavállalási engedélyt kaphassanak. Kialakult a bilingvális (kétnyelvű) oktatás. Az 

„amerikanizáció” elv az iskoláztatásban néhány alapelvet igyekszik megvalósítani: mindenkit 
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megtanítani (angolul) írni, olvasni, számolni, biztosítva az esélyegyenlőséget és a magas fokú 

minőséget. Az oktatási reformot az 1983-ban vezették be, amellyel az állam célja a tehetségek 

felfedezése, és a képességfejlesztés volt (etnikai, kulturális és szociális eredettől 

függetlenítve). Nagy figyelmet szentelnek a tanítók felkészítésére azért, hogy azok képesek 

legyenek új és sokoldalú módszerek segítségével integrálni az egyének, kultúrák sokaságát.  

 

Az amerikai oktatásra a legnagyobb a következő filozófiai irányzatok hatottak:  

- prakticizmus: az ember kritikai képességének természete állandó; fejlődik a tanuló 

személyisége, lelki világa, és az elmélet átvitele a gyakorlatba 

- eszenciaizmus: a gyakorlati értékek reflexiója; azért tanul, hogy termékeny és hasznos 

polgár legyen. Ezért támogatják az iskolák laboratóriumi, informatikai felszerelését. 

- progresszívizmus: a demokratikus iskolai környezetben való munka és 

problémamegoldás; a tanuló választja tantárgyait annak megfelelően, hogy mi érdekli, 

a tanár pedig azért van, hogy új információkat adjon és, hogy szervezzen. 

- rekonstruálás: fontos arra megtanítani a tanulót, hogy követni kell a világban 

végbemenő változásokat, e változásoknak részeseivé (irányítójává) kell válnia, majd 

kreatívan megújítani a társadalmat. 

- egzisztencializmus: kialakítani azt a képességet, hogy valóra váltsa saját vágyait, 

fejlessze az önkezdeményezést egészen az egyéni kiteljesedésig, elégedettségig. Mert 

a saját cél kiteljesedése nélkül a személy nem válhat a társadalom hasznos tagjává. 

 

Az USA iskolarendszerének szerkezete a következő: 

E Általános iskolás kor előtti oktatás: (4-6 éves korig) 

a) óvoda – kindergarten 

b) óvoda 2. típusa – nursery school 

c) iskoláskor előtti programok 

d) gyermekek nappali megőrzője 

E Általános iskola: 

a) elemi iskolák (1-7 osztályok): 6-14 éves korig – elementary school 

b)  kb. középiskolák (4-6, 5-7, 6-8 osztályok): 10-14 éves korig – middle school 

E Középiskola: - secondary schools 

a) középiskolák (7-12 vagy 8-12 osztályok): 13-18 éves korig – high school 

b) „junior” középiskolák (7-8, 7-9 vagy 8-9 osztályok): 13-15 éves korig 

E „Felső” középiskolák: - upper secondary  
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a) középiskolák 

b) „idősek” középiskolája (9-12 vagy 10-12 osztály): 15-18 éves korig – senior high school  

E Felsőoktatás:  

a) kutató egyetemek 

b) doktori címet „adományozó” egyetemek 

c) magiszteri fokozat 

d) szabad művészetek bakkalaureusa 

e) művészeti főiskolák tagja 

f) professzionális iskolák és más specializált intézmények 

g) középiskola utáni szak- és műszaki iskolák 

 

Mindamellett, hogy az Amerikai Egyesült Államok ma nagyhatalom, sokat költ az 

iskolaáztatásra, az oktatási intézményeik rugalmasak, hatékonyságukban nagy a 

kiegyensúlyozatlanság. A közoktatási rendszer színvonala nem mindig magas, az átlagos 

amerikai gyenge általános kultúrával rendelkezik, nem beszél idegen nyelveket. Az amerikai 

oktatást ért vádak között van még: folyamatos „agyelszívás”, igazságtalan, alacsony az 

általános műveltség, közönséges ,,diplomagyárak”, szűk specializálás. 

 

Az egyetemek lehetnek: kutató egyetemek, doktori címet adó egyetemek, magiszteri 

fokozatot nyújtók, művészeti főiskolák, professzionális és specializált intézmények és szak és 

műszaki főiskolák. Érvényes a BA/MA/PhD egyetemi fokozatrendszer: 

            1. alapképzés – bachelor (Ba, BSc) 

            2. mesterképzés – master (Ma, MSc) 

            3. doktori képzés (PhD, DLA)  

Az egyetemek a diákok és a tanárok versenye, ahol fontos szerepe van a sportnak és 

csapatszellemnek is. A magas színvonalú magánkarok szigorúan rangsoroltak, nehéz oda 

bejutni és kemény munkával lehet diplomához jutni (Harvard, Princeton, Yale, Columbia). 

 

Amerikai felsőoktatási intézmény (illusztráció) 
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4.5. Japán iskolarendszere 

     

Az ázsiai eredet, a történelem, a sajátságos kultúra és az életmód mássága teszi a japánokat 

különlegessé. Ők az iskolarendszerüket részben a kínaiaktól vették át; a konfucsianista 

filozófia a japán iskolarendszer alapja, melyben néha a buddhistavallás is dominált. Japánban 

az iskoláztatás valamikor a gazdagok kiváltsága volt, de a IX. ill. XII. századtól kezdve a 

japánoknak sajátságos oktatási módszereik vannak. A hangsúly a személyes vérmérséklet 

(tisztelet, hűség, jóság) és a hazafiasság (a hagyomány tiszteletének) kiépítésén van. A II. 

világháború után, 1952-ben a japánok átveszik az amerikai és európai iskolákból, a számukra 

elfogadható pozitív elemeket. Iskolarendszerüket a hagyomány, a kemény munkaszokás és a 

fegyelem jellemzi. A tanárok jól fizetettek, ezért munkájukat professzionálisan végzik. 

Európai szemmel nézve, a japán tanárok szigorúak, nagymértékű fegyelmet, nagy emlékező 

tehetséget, képzelőerőt, mechanikus gyakorlást és lexikális tudást követelnek. A hangsúly a 

stabil jellem kiépítésén, a tudás hasznosításán és a racionális szervezőkészség kialakításán 

van. A gyerekek 4 évesen kezdenek iskolába járni, és 12 évesen fejezik be az általános 

iskolát. Jellemző a szabad iskolaválasztás, az ötnapos tanítási hét, a hatéves, egységes 

középiskola és a gyakori változások a tantervekben. 

 

A japán iskolarendszer szintek szerint:    

- általános iskola - sho to kyo iku: 6 évig tart. Sok aktivitás; 1 év 35 hétből áll (45 perces órák) 

- „junior” középiskola – chu gakko: 3 évig tart, tantárgyakként elkülönül (50 perces órákban) 

- középiskola (50 perces órák) 

    - a magán középiskola (3 évig tart) 

    - a nyilvános középiskola 

    - a nemzeti középiskola (5 évig tart) 

- szakközépiskolák (a tanulók az oktatás mellett félmunkaidős munkát vállalnak év közben, 

majd az érettségi után ugyanazon a helyen munkába állnak). 

 

A felsőoktatásban gyakoriak a reformok: könnyített felvételi vizsgák, majd a Toyama – terv 

alapján rangsorolták a 30 csúcsintézményt, azzal a céllal, hogy a világ vezető egyetemei közé 

tartozzanak. Japánra jellemző a magas az iskolázottság foka, professzionalizmus, 

tradicionalista és presztízs-egyetemek, a nehéz felvételi vizsgák és a magas technológia 

alkalmazása. 
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5. fejezet: A közoktatási rendszer Szerbiában 

 

Sokéves gazdasági válság után Szerbia, végre egy szerkezetváltást kiváltó tranzíciós 

társadalmi állapotba került, amikor a lassú felépülés tapasztalható. A gazdaság sajnos még 

mindig elégtelen technológiai fejleszthetőséggel küzd, de az emberi erőforrás flexibilitását 

máris elő kell készíteni a következő évtizedekre. A lakosság iskolavégzettségi szintje nem 

kielégítő. A lakosság fele általános, vagy az alatti képzést kapott. Az aktív lakosságból majd 2 

millióan nem rendelkeznek szakmai kompetenciával, a munkanélküliek száma pedig az egy 

millió körül mozog, köztük sok a fiatal.  

 

5.1. A közoktatási rendszer fontosabb szereplői  

 

A 2004-ben meghozott közoktatási törvényben (Törvény az oktatás és nevelés 

alaprendszeréről23) az előképzés és a közoktatás (alap- és középszint) rendszerét reformálta a 

Szerb Kormány. Ezzel az okmánnyal Szerbia még közelebb került az európai oktatási 

rendszerhez, bevezethetett néhány újdonságot. A törvény végrehajtására a rendszer 

legfontosabb intézményei ügyelnek: Oktatási- és Sport Minisztérium, a Nemzeti Oktatási 

Tanács és a szolgáltató intézmények.  

 

Az Oktatási- és Sport Minisztérium legfontosabb szerepkörét a törvény hét pontban foglalja 

össze:  

- az oktatás-nevelés tervezése és fejlesztése 

- az oktatási intézmények és központok feletti felügyelet 

- az oktatási intézményben dolgozók szakmai továbbképzésének tervezése, koordinálása 

- oktatási eredmények ellenőrzése a köztársaság területén 

- nemzetközi kapcsolatok és együttműködés megvalósítása az európai standardok 

összehasonlíthatóságával 

- az oktatás-nevelési adatbázis létrehozása és vezetése 

- regisztrálások és munkaengedélyek kiadása (oktatási intézmények, tanárok stb.) 
                                                
23 Eredeti elnevezése: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; Két korábbi törvény átdolgozásával 

és kiegészítésével 2004. június 5-én lépett életben. Ezzel a 2003. május 25-ei és a 2004. május 28-ai 

kiegészítések egy egységes szabályozásba kerültek (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 58/04 és 62/04 

számok) 
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A Minisztériumon kívül helyezett intézmények, amelyeken keresztül az oktatási feladatok 

megvalósíthatók, a körzetek24 szintjén működtető Iskolai Igazgatóságok. A legfontosabb 

dolga a szakmai-pedagógiai felügyelet az iskolákban. Ez az intézmény végzi el a tanerők, 

pedagógusok és igazgatók továbbképzésének koordinálását, az előképzések programjait és 

minőségét követi, saját körzetében az általános iskolák fejlesztési hálózatát és adatbázisát 

dolgozza ki.  

 

A Nemzeti Oktatási Tanácsot a költségvetésből pénzelik, felügyel az oltatási rendszer 

minőséges működésére és a Parlamentnek tartozik éves beszámolóval, hogy az követhesse az 

oktatáspolitika megvalósulását a gyakorlatban. A Tanács állandó- és időszakos 

bizottságokban működik, minden adminisztratív-technikai szükségleteit a Minisztériumban 

látják el. A Tanácsnak 42 tagja van, elnökét, hat évre, a Szerb Képviselőház (Parlament neve) 

nevezi ki. A tagokat a következő érdekelt szakmai és egyéb körökből lehet megajánlani: az 

Akadémia (3 tag), valamint a Szerb Matica25 (1 tag) és az egyetemek soraiból (9 tag – ebből 

legalább 5 a belgrádi Egyetemről), tanítóképző karokról (1 tag), oktató-nevelői szakmai 

egyesületekből (17 tag), a szakközépiskolák közősségéből (4 tag), a gimnáziumok szakmai 

közösségéből (1 tag), a Szerb Pravoszláv Egyházból (1 tag), a többi tradicionális egyházak 

képviselője (1 tag), a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaiból (1 tag), a nemzeti 

foglalkoztatottsági szervezetből (1 tag), a szakszervezetből (1 tag) és a munkaadók 

képviselőiből (1 tag). A Tanács többségi döntéssel hozza meg határozatait a következő 

kérdésekben: oktatásfejlesztés és minőség-ellenőrzés, helyzetelemzés, törvények ajánlása, 

tanmenetek és programok, érettségi programok, tankönyvek és taneszközök listájának 

ajánlása, szakirányok/profilok és a standardok előírása, az intézmények működtetése, vagy 

akár a tanulók tudása, akár a tanerők továbbképzése terén. A tanítók és tanárok is Szerbiában 

kötelezően egyetemet végzettek. A főiskolai színt nem elegendő, még az általános iskola első 

ciklusában ellátott osztálytanítói képzettséghez sem.  

 

                                                
24 Több településcsoport Szerbiában községet képvisel, néhány szomszédos község pedig körzetet. A törvény 

szerint 15 körzetben, vagy körzetek csoportjában van Iskolai Igazgatóság.  
25 Eredeti elnevezése: Matica Srpska, a szerb nemzeti kulturális anyaintézmény, ahol az összes bibliográfiai és 

egyéb kulturális intézmények adatait tárolják, koordinálják. 
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A Szerb Kormány, szakmai tanácsadói és kutatási feladatok elvégzése céljából, az oktatási 

szakintézmények közül megalapítja az Oktatás- Nevelésfejlesztési Intézetet26 és a 

Minőségellenőrző Intézetét27.  Az Oktatás- Nevelésfejlesztési Intézet fő feladata a törvények 

és szabályzatok megajánlása, amelyet négy központon keresztül végez el: Stratégiai Fejlesztő 

Központ, Program- és Tankönyvfejlesztő Központ, Foglalkoztatottak Szakfejlesztő Központja, 

a Szak- és Művészeti Oktatási Központ28. A jelen pillanatban mind a négy központnak óriási 

feladata van, hiszen ha a stratégiai fejlesztésben egy életen át tartó oktatásra szeretnénk 

beállítani a szerbiai iskolahálózatot, akkor átszervezésre és új szakirányok bevezetésére van 

szükség. Ki kell dolgozni a felnőttoktatás módozatait, a minőségellenőrzés európai 

standardjait, de a tanárok és pedagógusok kötelező továbbképzését is. A hátrányos helyzetű 

tanulók érdekvédelmét sem lehet kidolgozatlanul hagyni, de új alapokon kell átlátni az 

egyetemi oktatásba való beilleszkedést is. A terepen az oktatási intézmények munkáját az 

Oktatási Inspektor29 vagy Főellenőr végzi (134-137. szakasz). A minisztérium kinevezi az 

Oktatási Tanácsadókat is (138-140. szakasz), akik az oktatási intézmények működését 

figyelik a gyakorlatban, szakmai tanácsokat, de feljelentéseket is tehetnek. 

 

 

5.2. A közoktatási rendszerre vonatkozó fontosabb jogi dokumentumok  

 

A szerbiai közoktatásra vonatkozó törvények legnagyobb része egy-két, vagy három éves. Ide 

tartoznak: 

a.) Törvény az oktatás és nevelés alaprendszeréről30 (2004) 

b.) A közoktatási törvény kiegészítése és javítása 31 (2004) 

c.) A három-hétévesek előképzésének alapprogramja32  

                                                
26 Eredeti elnevezése: Zavod za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja   
27 Eredeti elnevezése: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 
28 Eredeti elnevezések: Centar za strateški razvoj, Centar za razvoj programa i udžbenika, Centar za 

profesionalni razvoj zaposlenih, Centar za stručno i umetničko obrazovanje. 
29 Eredeti elnevezése: Prosvetni inpektor 
30 Eredeti elnevezése: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS br. 62/2003 i 

64/2003 – hatálybalépése: 2003. 05. 25.) 
31 Eredeti elnevezése: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 

(Službeni glasnik RS br. 58/04, 62/04 érvényes 2004. 05. 28, hatályba lépett 2004. 06. 05.) 
32 Eredeti elnevezése: Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta os tri do sedam 

godina (Službeni glasnik - Prosvetni glasnik RS br. 6/96) 
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d.) Az előképzés oktatás-nevelésének törvényjavaslata33 (2006)  

e.) A középiskolai törvény34  

f.) Végül ezekhez illeszkedik a Felsőoktatási törvény (2005)35  

 

A pénzelést meghatározó törvények és határozatok:  

a.) Törvény a költségvetési rendszerről (2005-2006)36  

b.) A költségvetési számvitel kormányhatározata37 (2006)  

 

Az ország egy harmada nem szerb nyelven tanul, hiszen Szerbiában sok nemzeti kisebbség él 

(közel a harminchoz, habár kevesebb, mint tíz nemzetiségi iskola/osztály nyílik). A 

kisebbségvédő törvények mindegyike foglalkozik az anyanyelvű oktatás kérdésével is: 

a.) Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről (2002. február 

27-én jelent meg a JSzK 11. számú Hivatalos Lapjában)38  

b.) A hivatalos nyelvhasználati törvény (1994-ből és újításra szorul)39  

c.) „Omnibus törvény”, vagyis Törvény az autonóm tartomány hatásköreinek 

meghatározásáról (2002)40   

 

Végül számba vesszük azokat a kormányhatározatokat, amelyek (koncepciók és egyéb 

rendeletek formájában) segítik az oktatási törvényeket megelőző vitákat: 

a.) A szakközépiskolai oktatás koncepciója41 (2004) 

b.) A szakközépiskolai politika és fejlesztésstratégia Szerbiában (2005), valamint a 

                                                
33 Eredeti elnevezése: Predlog zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, 2006 
34 Eredeti elnevezése: Zakon srednjoj školi (Službeni glasnik RS br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 

62/2003 i 64/2003) 
35 Eredeti elnevezése: Zakon o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS br. 76/05) 
36 Eredeti elnevezése: Zakon o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS, br. 9/2002, 87/2005, 61/2005- dr. 

zakon, 66/2005, 101/2005- dr. zakon, 62/2006- dr. zakon, 63/2006-ispr. dr. zakona, 85/2006 i 86/2006-ispr.) 
37 Eredeti elnevezése: Uredba o budžetskom računovodstvu (Službeni glasnik RS br.125/2006 i 12/2006) 
38 Eredeti elnevezése: ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA (Objavljen u 

"Sl. listu SRJ", br. 11 od 27. februara 2002) 
39 Eredeti elnevezése: ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISMA (Objavljen u "Sl. glasniku RS", 

br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94) 
40 Eredeti elnevezése: ZAKON O UTVRĐIVANJU ODREĐENIH NADLEŽNOSTI AUTONOMNE 

POKRAJINE (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 6 od 7. februara 2002) 
41 Eredeti elnevezése: Koncepcija srednjeg stručnog obrazovanja – 2004 
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Középiskolák fejlesztésstratégiája Szerbiában (2005) 42 

c.) A felnőttoktatás fejlesztésstratégiája Szerbiában (2006)43  

d.) Ehhez kapcsolódnak a felsőoktatásban érvényes miniszteri rendeletek és a 

Felsőoktatási Nemzeti Tanács határozatai44:  a felsőoktatási intézmények, szakirányok, 

tanárok regisztere, valamint az önértékelés és minőségellenőrzési szabályok. 

 

Szerbia törekvésében a fokozatos nyitottságot jelzi immár az a tény is, hogy mind több 

nemzetközi kormányprojekt születik, amelyek az oktatási reformok szakmai és kutatási 

szükségleteit, irányelveit tartalmazzák. Ilyen például, a középiskolák megreformálásának 

programja, amely az új középiskolai kapacitások, és hálózati kiépítés átgondolása45 okán 

született, és Európai Uniós pénzekből dolgozták ki. Az utóbbi néhány évben Szerbia részt 

vesz a jelentősebb nemzetközi projektumokban: PISA (általános iskola végzőseinek 

teljesítménymérése), TIMSS (matematikai tudomány-kutatások), a 3. osztályosok nemzeti 

tudástesztje (2003).   

 

 

5.3. A közoktatási rendszer reformelképzelései 

 

A szerbiai oktatási rendszer ISCED diagramja előrelátja az iskoláskor előtti oktatást (0 vagyis 

előképző), majd az alapfokú oktatást (két ciklusban: 1 és 2A), aztán középfokú oktatást (3A, 

3B, 3C), és végül a felsőfokút (5A, 5B és 6) tartalmazza. 

 
 
 
 

                                                
42 Eredeti elnevezése: Politika i strategija razvoja stručnog obrazovanja u Srbiji - 08. 2005. valamint, Strategija 

razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji (kormányhatározat Službeni glasnik RS br. 55/05, javítva 71/05)  
43 Eredeti elnevezése: Strategija razvoja  obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, (Službeni glasnik RS br. 55/05, 

javítva 75/05), 2006. december 28. 
44 Eredeti elnevezése: Pravilnik o registru visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i 

ostalih zaposlenih (Službeni glasnik RS br. 76/05).- hatályba lépett, 2006. március 3., valamint ПРАВИЛНИК О 

СТАНДАРДИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА i П Р А В И Л Н И К О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ 

КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА (2006 október 20),  

45 Eredeti címe: Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja, Pomoć u izgradnji kapaciteta i implementaciji, 

RS (finansira EU, sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju – Grčka, Francuska) 
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4. ábra: A szerbiai oktatási rendszer ISCED diagramja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
Iskoláskor előtti oktatás 

Óvoda 2 év 
Előképző 1 év 
Kor: 3–6 év 

Időtartam: max. 4 év 

1 és 2A 
Alapfokú oktatás 
Osztályok: 1–8 

Kor: 7-14 év 
Időtartam: 8 év 

3A és 3B 
 

Középfokú oktatás 
(érettségivel végződik) 

4 éves Gimnázium 
4 éves Szakközépiskola 

Kor: 15–18 
Időtartam: 4 év 

3C 
Középfokú oktatás 

(szakvizsgával végződik) 
3 éves Szakmunkásképző 

Kor: 15–17 
Időtartam: 3 év 

5A 
 

Kötelező felvételi után: 
Felsőoktatás 

Egyetemi szintű 
Kor: 19–23 

Időtartam: 4–6 év 

5A 
 

Magiszteri képzés 
(Nincs korhoz kötve) 
Időtartam: 2-3 év 

5B 
 

Sikeres felvételi után: 
Felsőoktatás 

Főiskolai szintű 
Kor: 18 vagy 19–21 
Időtartam: 2–3 év 

5B 
 

Specializáció 
(szakértői képzés) 

(Nincs korhoz kötve) 
Időtartam: 1–2 év 

6 
 

Doktori képzés 
(Nincs korhoz kötve) 

Időtartam: 3 év 
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4. táblázat: Végzettség – oktatási szintek Szerbiában 

I - be nem fejezett általános iskola 
II – általános iskola 

III - középiskola (2-év) 

IV - középiskola (3-év) 

V - középiskola (4-év) 

VI – főiskola 

VII/1 - egyetemi alapképzés 

VII/2 - egyetemi szakértői képzés (specializáció) 

VIII - PhD – doktori képzés 

 

A közoktatást az előkészítői képzések, az általános és a középiskolák képviselik. 

 

5.3.1. Előképzési – előkészítő rendszer 

 

A 2006/2007-es iskolaévtől kezdve, a közoktatási törvény 85. szakasza alapján46, az elemi 

iskola előtti előképzés köztelező. Ez hat hónapon át, napi négyórás foglalkozást jelent, képzett 

nevelők által, előre meghatározott programok alapján. A törvény 89. szakasza alapján az öt és 

fél, hat és fél éves gyermekek játszóházakban, óvodákban, vagy iskolákban járhatnak 

előképzőbe, amelyeket önkormányzatok, általános iskolák, vagy a köztársasági/tartományi 

szervek tartanak fenn. A képzés ingyenes és a szülő választhatja ki, hogy hova íratja be 

gyermekét. A foglalkozások és nevelési programok most készülnek, hiszen a 3-7 év közötti 

gyermekintézmények működtetésének programját kell összehangolni. Az előképzők egy-egy 

tagozatában az optimális gyermekszám 26, a minimális pedig 5. Specifikus esetekben, utólag 

az Oktatás Minisztérium dönthet a minimális létszámról.  

 

5.3.2. Általános iskola 

 

A köztársasági/tartományi és önkormányzati szervek megtervezik az alapoktatási 

iskolahálózatot. Erről végső soron a pénzelő, vagyis az egyes lokális területek 

képviselőtestületei hoznak döntést, de erre rá kell, hogy bólintson a köztársasági Oktatási 
                                                
46 Eredeti forrás: Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”62/03, 64/03, 

58/04 и 62/04), . Forrás: www.mps.sr.gov.yu 
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Minisztérium is. Egy iskolaalapításhoz a törvény 33. szakasz szerint fontos kritériumok: 

gyermeklétszám, hitelesített oktató-nevelési program, infrastrukturális, épületi- és 

felszereltség feltételek (higiénikus-műszaki standardok alapján). A magániskolák alapítási 

kérelmében ezen kívül, ott kell lennie egy banki igazolásnak, a hároméves működtetés 

fedezetéről.  

 

Az iskolának verifikáltatnia kell magát, vagyis működési engedélyt csakis a Minisztérium 

által meghozott döntés alapján kaphat (35-36. szakasz). Ebben a működtetési engedélyben 

oktatási-nevelési feladatok mellett egyéb szolgáltatások is szerepelhetnek, az oktatáshoz 

kapcsolódó termelés/eladás. Külföldi fizikai, vagy jogi személyek is alapíthatnak iskolákat, 

már akkreditált program alapján, amelyhez megkapták a Szerb Minisztérium megfelelő 

döntését (ekvivalencia - 40. szakasz). Az iskolákat érintő ingatlan és ingósági tulajdonok 

köztársasági tulajdonban vannak.  

 

Az iskolák autonómiájának biztosítása mellett (43. szakasz) a törvény rendelkezik a 

diszkrimináció (46. szakasz) és a pártszervezkedés (45. szakasz) betiltásáról is.  

 

Az iskolai intézményekben az iskolai igazgatást, négyéves mandátummal, az általános 

iskolákban hét-, illetve a középiskolákban kilenctagú Iskolaszékek47 végzik, amelyeket az 

önkormányzatok képviselőtestületei neveznek ki, köztük szülők és önkormányzati képviselők 

is ülnek. A Szülők Tanácsa48 olyan szerv az iskolákban, amely a pedagógus szervekkel 

együttműködve, ajánló szervként felügyeli az intézményben folyó oktatás-nevelési 

tevékenységet, munkafeltételeket. Az Igazgató az iskolai intézmény ügyvezető szerve, akit az 

Iskolaszék pályázat útján választ, négy évre, a tanári kar kötelező véleménye alapján. 

Korábban a Minisztérium nevezte ki őket, ma már csak az utólagos jóváhagyása szükséges 

(59. szakasz). Az iskolák szakmai szerveit az alapszabályzatukban lehet előrelátni és lehetnek: 

tanári kar/tanács, tagozat tanácsa, szakmai tanácsok vagy aktívák, vagy az otthonokkal 

rendelkező iskolákban a pedagógiai tanács (65. szakasz). Jogi kérdésekben az iskola titkára 

jár el (67. szakasz).  

 

                                                
47 Eredeti elnevezés: Školski odbor, lásd a törvény 52-56. szakaszait. 
48 Eredeti elnevezés: Savet roditelja, lásd a törvény 57. szakaszát. 
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A hat és fél, hét éves gyermek iskolába iratkozhat. A szerbiai általános iskolák nyolc évig 

tartanak, két oktatási ciklust felölelve. Az első ciklus négyéves, ahol osztálytanítás folyik, a 

második periódusban, az 5-8 osztályban pedig tantárgytanítás folyik (86. szakasz). Az iskolák 

tantárgyait, tantervét Minisztériumi hatáskörben hozzák meg a szakmai intézmények. 

Állhatnak kötelező, választható és fakultatív tantárgyakból (69. szakasz). A sok választható 

tantárgyak között van a hittan, vagy a polgári nevelés is.  A nyolcéves általános iskola után, 

miniszteri előírás alapján, a tanuló záróvizsgázik (103. szakasz), amiről külön bizonyítványt 

kap.  

 

5.3.3. Stratégai elképzelések a közoktatás fejlesztésére - a középiskolai rendszer 

 

A középiskolák rendszerét (hálózatát) a köztársasági/tartományi szervek tervezik, és a Szerb 

Kormány hoz róla végleges döntést. Ebben döntő kritériumok49 a tanulói létszám, a terület 

jellegzetessége, foglalkoztatottsági szükségletek, kommunikációs biztosítékok, pénzelés stb. 

A stratégiai tervben van az oktatás decentralizálása, de pénz, szakkáder hiányában ezt nem 

lehet elsietni. A szerbiai középiskolák 2-3-4 évesek. A külön megszervezett szakképzési 

programok, felnőttoktatás esetén például, egy évesek is lehetnek. A képzés után következhet a 

specializált- és mesteroktatás, amely 1 vagy 2 éves lehet, külön törvénnyel és programmal 

ellátva (87. szakasz).   

 

Az iskolák tankönyveiről az Oktatási Minisztérium rendelkezik. Előírhat egy vagy több 

könyvet ugyanahhoz a tantárgyhoz, de előre meghatározott standardok alapján elfogadott 

minősítéssel (94. szakasz).  

 

A tanulók osztályközösségekben szerveződnek. Az általános iskola utolsó két osztályában és 

a középiskolákban megalakíthatják a Tanulói Parlamentet is (98. szakasz). Ennek a 

szervezkedési formának a lényege a tanulói önaktivizálódás az iskolában: az ajánlások, 

kérelmek megfogalmazása, versenyek levezetése, tanár-diák viszony megvitatása, értesítések.  

 

A középiskola végeztével a tanulók érettségiznek. A gimnáziumban általános, míg a 

szakközépiskolákban szakmai/művészeti érettségi van (104-105. szakasz), amiről külön 

                                                
49 Lásd a közoktatási törvény 32. szakaszát 
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bizonyítványt adnak ki. A kétéves szakiskola után záróvizsga van (írásbeli és szóbeli, vagyis 

gyakorlati), amit zsargonban mestervizsgának neveznek.  

 

5.4. Felnőttoktatás, továbbképzés Szerbiában/Vajdaságban 

 

A felnőttképzésnek Szerbiában hosszú évekre visszanyúló hagyománya van, ami azonban 

nem mutatott kiegyensúlyozott evolúciós fejlődési folyamatot. A kilencvenes évek a 

szisztematikus degradáció időszaka volt. Ma a felnőttek képzése Szerbiában nem fejezi ki sem 

a társadalmi érdekeltségeket, nincsenek fejlesztési eszközök sem, így nem valósít meg 

jelentős szociális és gazdasági effektusokat sem. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat az 

egyetlen állami intézmény, amely úgy-ahogy rendszeresen foglalkozott eddig is a 

felnőttképzésessel, úgy is, mint annak a szervezője, bonyolítója és legtöbbször anyagi 

támogatója is. Képzési programjaik azonban az esetek többségében nem a valós szükségletek 

függvényében valósulnak meg, kimenetelük kétes. Más intézmények által szervezett oktatás 

esetében az állam úgy néz a felnőttképzésre, mint jövedelem-szerzési tevékenységre, amelyet 

meg kell adóztatni. Ezek az intézmények, normatívák, standardok és követelményrendszeri 

kritériumok nélkül, meglehetősen kaotikus és professzionalizmust nélkülöző helyzetet 

alakítottak ki. Jelenleg a következő intézmények tevékenykednek nagyobb-kisebb 

intenzitással a felnőttképzésben: 

• Munkás-, nép- és szabadegyetemek, 

• Művelődési központok, -házak, -otthonok, 

• Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 

• Vállalatok vagy multinacionális vállalatok ágazatai, 

• Magán (oktató) intézmények,  

• Oktató központok, 

• Alapítványok és civil szervezetek, 

• Teleházak, 

• Tudományos és szakmai intézmények, 

• Professzionális és szakmai társulások, 

• A hadsereg és a rendőrség különleges igényeit kielégítő képzési formák, 

• Az idősek társadalmi gondoskodásáról szóló intézmények, 

• Egyházak, 

• Helyi és globális médiák, 
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• Múzeumok, könyvtárak, olvasótermek, sőt jelenleg képzést vállalnak mozik, képtárak, 

rekreációs központok, 

• Büntető- és javító intézetek. 

 

5.4.1. Jogi keretek a felnőttoktatásról 

 

Szerbiában az oktatásról három jogi alapdokumentum rendelkezik: Törvény az Oktatás és 

Nevelés Alapjairól (2003/04), Törvény a Középiskolákról (2003 és 2005) és a Törvény az 

Felsőfokú Oktatásról (2005). Ez mellett külön törvény nem rendelkezik még a 

felnőttoktatásról, de már stratégiai tervek léteznek, sőt kormányhatározatok is: a Szerb 

felnőttoktatás stratégiai fejlesztése50 (2006). 

 

A Törvény az Oktatás és Nevelés Alapjairól rendelkezései a felnőttképzésről:  

“… A Stratégiai Fejlesztési Központ az Oktatás- és a Nevelésfejlesztési Intézet tevékenységi 

területére vonatkozó szakszolgálati feladatokat látja el, amelyek különösképpen az oktatás és 

nevelés fejlesztésének minden szintjére, az élethosszig tartó tanulás keretében megvalósuló 

képzés és nevelés fejlesztésének céljaira  és feladataira  vonatkoznak, …”  “… A Program és 

Tankönyv-fejlesztő Központ az Oktatás- és a Nevelésfejlesztési Intézet tevékenységi 

területére vonatkozó  szakszolgálati feladatokat látja el, amelyek különösképpen a …. 

felnőttképzési programok… előkészítésére, valamint  a tankönyvek és taneszközök  

minőségére és azok jóváhagyási eljárásaira vonatkoznak.”  “… A Szak- és Művészeti Oktatási 

Központ az Oktatás- és a Nevelésfejlesztési Intézet tevékenységi területére vonatkozó  

szakszolgálati feladatokat látja el, amelyek különösképpen a szak- és művészeti képzés, a 

középiskola utáni továbbképzés, szakmai felkészítés és oktatás, a szakmai és művészeti 

érettségi, záró-, szakosított- és mestervizsga, a szakképesítési programok  minőségének 

fejlesztésére, kisérésére és biztosítására vonatkoznak” “… Oktatási és nevelői tevékenységet 

végeznek:… 2) az alapképzésben és -nevelésben … felnőttképzési általános iskola… 3) a 

középképzésben és nevelésben… felnőttképzési középiskola… “ Felnőttképzési általános 

iskola Vajdaságban csak egy tucatnyi van, felnőttképzési középiskola pedig tudtommal 

hivatalosan akkreditálva még egy sem. “… Más szervezetek illetve természetes személy… a 

                                                
50 Eredeti elnevezése: Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, (Službeni glasnik RS br. 55/05, 

javítva 75/05), 2006. december 28. 
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szakképesítésre és tanításra külön programokat valósíthat meg, ha teljesíti az ezekre 

vonatkozó előírt feltételeket és megkapja a Minisztérium engedélyét” Ezek az “előírt” 

feltételek még nem jelentek meg, de intenzíven készülnek a minisztériumokban. “…A 

Minisztérium nyilvántartást vezet: más szervezetekről és természetes személyekről akik… 

előírt külön szakképesítési és oktatási programokat valósítanak meg, az előírt külön 

szakképesítési vagy oktatási programokról…” 

 

„…Középiskolai felnőttképzés három évig tarthat, a külön törvénnyel és az iskolai 

programmal összhangban. A középiskola befejezése utáni szakmai továbbképzés (a 

továbbiakban: szakosított- és mesterképzés) egytől két évig tart, a külön törvénnyel és az 

iskolai programmal összhangban…” „…A szakképesítési és oktatási programok egy évig 

tarthatnak, a külön törvénnyel és az iskolai programmal összhangban…” A külön törvények 

még nem jelentek meg.  

 

5.4.2. Tervek a közeljövőben 

 

A Szerb Kormány 2006. december 28-án hozta meg a Felnőttoktatás stratégiai fejlesztése 

Szerbiában című határozatát51, amellyel meghatározta e képzésforma körüli teendőket az 

országban. Ez a 17 oldalas dokumentum elvi alapokat és fejlesztési célokat tartalmaz,  végre 

egybehangolva azokkal a nemzetközi deklarációkkal, amelyek kompatíbilisak az európai 

oktatáspolitikával és egy életen át tartó oktatási elvvel52. A cél elsősorban az volt, hogy 

összeegyeztessék a felnőttoktatást az emberi erőforrás társadalmi és gazdasági 

fejleszthetőségével. Ezek korábbi kormányhatározatokat egészítenek ki: például, a 

foglalkoztatottság stratégiája 2005-2010 között, a kis- és középvállalkozások fejlesztése 2003-

2008 között, szegénységcsökkentés (2003), csatlakozási stratégiai az Európai Unióhoz (2005), 

a szociális védelem fejlesztése (2005), és nemzetstratégia az öregedésről 2006-2015 között. 

                                                
51 A határozat a korábbi felnőttoktatást érintő dokumentumokra támaszkodik: Strateški pravci u razvoju 

obrazovanja odraslih, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Beograd, 2002. . Forrás: 

www.mps.sr.gov.yu 
52 A kormányhatározat 6 nemzetközi nyilatkozatra vagy elvi határozatra támaszkodva indítja a stratégiai tervet: 

Hamburgi deklaráció a felnőttoktatásról (1977), Európai Bizottság memoranduma az életen át tartó tanulásról 

(2000), Dakari keretegyezmény - oktatás mindenkinek (2000), Életfogytiglani tanulás európai térsége (2001), 

Koppenhágai nyilatkozat (2002), Tudás százada a fenntartható fejlődésért (ENSZ –UNESCO, Bonn – 2005) 
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A felnőttoktatás mindazokra vonatkozik, akik elmúltak 18 évesek és nincs tanulói vagy 

egyetemista státusuk. A felnőttképzési aktivitás főleg két területre irányul: szakképzésre (akár 

az első szakma megszerzése, vagy az elhibázott (elégtelen) képzésből eredő pályakorrekció, 

át- és továbbképzés) és az alapvető kompetencia tudások elsajátítására (munkahelyi 

követelmények). Tartalom szerint, az oktatás következő formáit ismeri a kormányhatározat:  

1. A formális képzési alrendszer vagy a formális oktatás – amely az államilag akkreditált 

iskolarendszerbe illik (általános iskolától a posztgraduális szintig), tehát bizonyítvány 

(certifikátum) jár érte, elismerhető kvalifikációt ad. Intézményei: 

• A felnőttek alapképzésének iskolái, 

• A fiatalok képzését szolgáló középiskolák (állami és magán), 

• Főiskolák és egyetemek (állami és magán) 

 

2. A nemformális képzési alrendszer, vagy a nem formális oktatás az államilag finanszírozott 

iskolarendszeren kívül áll, de a szervezést és a lebonyolítást, a programokat meghirdető 

intézmények vállalják magukra. Intézményei lehetnek a jelenleg is működő alanyok közül 

mindazok, amelyek akkreditációhoz jutnak. 

 

3. Általános vagy szakoktatás – az iskolai programok tartalma szerint lehetnek általános 

tudást vagy szakosított ismereteket adók, ami alapján három alapprogram létezhet: általános 

iskolai, közép-szakoktatási és a munkaerőpiac által igényelt programok. 

 

4. Iniciális oktatás – minden olyan program, amely az első munkába lépést is megelőzi. 

 

5. Folyamatos (kontinuitásos) oktatás – azok a programok, amelyek a kötelező közoktatás 

után zajlanak, vagyis azok az oktatási folyamatok, amelyeket a munkába lépés után vállalnak 

az érdekeltek. Célja lehet: a tudás, képességek fejlesztése, vagy új kompetenciák szerzése, 

vagy éppen szakmai/professzionális továbbképzés. 

6. Rendes vagy rendkívüli oktatás – a tanulási módszer több fajtája mellett, annak lehet rendes 

vagy rendkívüli szervezési formája. A felnőttképzés hagyományos formáját, a szigorúan 

időbeosztásos – főleg hétvégi és délutáni/esti képzések módozatai jellemzik A  távoktatást s 

annak változataiban a tanuló/hallgató a megkapott képzési csomag alapján önállóan tanul 

szükség szerint konzultálja tutorát, a kiadott feladatokat teljesíti majd képzésközi- és 
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záróvizsgát tesz, részt vesz a tervezett – kötelező vagy fakultatív – konzultációkon és 

gyakorlatokon, tréningeken (pl. internettel támogatott hálózatos távoktatás). 

A szerbiai felnőttoktatás megvalósításában a kormányelképzelés szerint, legalizálhatók 

lesznek a már működő, sokféle intézményi tevékenységek közül az: 

- állami általános iskolák 

- középiskolák és a központjaik 

- felsőoktatási intézmények és központjaik 

- nép-, munkás-, és szabadegyetemek 

- vállalatok és gazdasági asszociációk 

- egyesületek 

- kulturális intézmények 

- oktatási magánszervezetek 

- szakmai társaságok. 

 

A nemzeti kisebbségek így a magyar felnőttoktatás sem építette ki magának a megfelelő 

intézményrendszert Vajdaságban. Azok az aktterek, akik részt vehetnek a magyar anyanyelvű 

lakosság továbbképzésében legtöbbször pénzhiányra és az anyaországi támogatások 

szükségességére, hivatkoznak. A Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság titkára ügyel a 

magyar tannyelvű állami közoktatási- és felső iskolahálózat minőséges megtartására, a 

Magyar Nemzeti Tanács, oktatási kérdésekkel megbízott szakbizottság is kidolgozta az 

oktatásfejlesztő programokat, sőt a magyar érdekeltségű községi önkormányzatok is gyakran 

előveszik az iskolarendszer racionalizálásának kérdését, de az iskolák igazgatóinak, és az 

oktató központok vezetőinek továbbra sincs sok lehetőségük felnőttképzésbe fogni. 

 

A Szerb Kormány szerint a felnőttoktatás céljai között négy olyan alapvető van, amely 

kiindulópontja a jövőbeli néhány törvénybeli rendelkezésnek53: 

 

1 cél: A felnőttoktatásban érdekelt szociális partnerek hatékony részvétele a programban, 

amely társadalmi dialógust követel. Ehhez a célhoz a következő feladatok idomulnak: 

- partnerségi egyezségek megkötése a szakképesítésről, a kormány a munkaadók és a 

                                                
53 Határozatok: (1) Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji kormányhatározat objavljen 

Službeni glasnik RS br. 55/05, javítva 71/05) és a (2) Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, 

(Službeni glasnik RS br. 55/05, javítva 75/05), 2006. december 28. Forrás: www.mps.sr.gov.yu 
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foglalkoztatottak között, országos és önkormányzati szinten. A feladatok és a felelősség 

megosztása nélkül nem működik rendszerben a felnőttoktatás - túl kellene haladni a 

jelenlegi kaotikus helyzetet.  

- szakképesítési és továbbképzési oktatási tanácsok alapítása, a kormány, a reprezentatív 

szakszervezetek és a munkaadók képviselőiből, 

- az emberi erőforrás fejlesztése céljából alapított önkormányzati/lokális tanácsok 

működtetése, amely a kormány, a reprezentatív szakszervezetek, a munkaadók, szakmai 

egyesületek, iskolai intézmények, kutatóközpontok képviselőiből alakulna. Alapvető 

feladata az oktatási szükségletek felfedezése, kezdeményezés, a tájékoztatás és a pénzelési 

modellek megajánlása. 

 

2 cél: a felnőttoktatásban érdekelt minisztériumi hatáskörök disztribúciója és újradefiniálása, 

amihez három minisztérium szoros együttműködése kell: Oktatási-, Munkaügyi, 

foglalkoztatási, szociálpolitikai-, valamint a Pénzügyi Minisztérium (minisztériumközi 

munkacsoportok és állandó bizottságok működtetése). 

Ebbe tartozó feladatok: 

- a felnőttoktatásra fordítható kapacitások és felelősség emelése 

- a felnőttoktatási programok pénzelési modelljének és mechanizmusának kidolgozása 

- a felnőttképzést vállaló intézmények ellenőrzése és igazgatása, egységes standardok 

alapján 

3 cél: a felnőttképzési programokhoz való hozzáférés opcióinak kidolgozása a következő 

feladatokkal: 

- a felnőttek alapképzésének megszervezése 

- a szakképzési és továbbképzési programok fejlesztése 

4. cél: a felnőttképzési kapacitások növelése és minőségének ellenőrzése 

- a felnőttképzési törvény és altörvényeinek mihamarabbi meghozatala 

- a felnőttképzés pénzelési rendszerének bevezetése 

- a képzési és oktatási standardok meghatározása 

- az akkreditációs és certifikációs rendszer bevezetése 

- a tanácsadási rendszer meghatározása 

- a minőségellenőrző programok rendszerének bevezetése. 

 

A felnőttoktatás megcélzott, potenciális alanyai között elsősorban azokat kell felölelni, akik 

tudás és képesség nélkül tengődnek a munkaerőpiacon: írástudatlanok, kvalifikáció nélküliek, 
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szakképzetlen munkanélküliek, technológiai feleslegek, új magánvállalkozók, nők, nemzeti 

kisebbségek (roma), falusi lakosság. Ezeknek, a rétegeknek, nem elég az általános alapszíntű 

oktatási programok előírása, hiszen nem gyerekek már, hanem alternatív és funkcionális 

programokkal arra kell képesíteni őket, hogy szakmaorientáltságot kapjanak, belépési 

lehetőséget a munkaerőpiacra. A felnőttoktatás realizálása az ország különböző régióiban 

más-más programokat igényel, mert az egyes országrészek fejlődési szintje, emberi 

potenciálja, sőt igényei sem azonosak.  

 

A Munkaügyi, foglalkoztatási, szociálpolitikai Minisztérium szakemberei előreláthatnak 

olyan specifikus szakképesítési programokat, amelyek akkreditációra is előterjeszthetők 

lesznek, és hatékonyan fogják elősegíteni a számítógép használatát, az idegen nyelvtanulást, a 

kritikus gondolkodási készséget, a csoportmunkát, a saját vállalkozás beindítását. Mindezt 

persze a minőség-ellenőrzés és a folyamatos tájékoztatás közepette lehet csak megvalósítani. 

 

A felnőttoktatás pénzelésében a kormányrendelet a következő intézmények részvételét látta 

elő: állami büdzséforrások, önkormányzatok céleszközei, vállalati és magánkezdeményezők 

eszközei, hazai és nemzetközi szervezetek támogatásai. Ehhez át kell majd csoportosítani a 

költségvetési eszközöket, aktív foglalkoztatási programokat finanszírozni. Az államnak végre 

nem csak kijelenteni, hanem be is kell vezetni az adómentességet, vagy adókönnyítéseket 

azok részére, akik átképzésekbe és továbbképzésekbe fektetik a pénzüket. A stimuláció 

érdekében alapítványok működtetését kezdeményezik, miközben a vállalatok oktatási 

beruházásokat is tervezhetnek. Szerbiában a jelenlegi kormányválság megakadályozta, hogy a 

felnőttoktatási stratégiai fejlesztéshez kapcsolódó operatív programokat időben meghozzák. 

Előreláthatóan a 2007. április végére tervezett akcióprogram beindítása is késni fog.  

 

 

5.5. Az oktatás finanszírozása 

  

Szerbia gazdaságát régóta magas fogyasztási színt jellemzi, igen kevés beruházások mellett. A 

gazdasági szerkezetváltás a Milošević-i rendszerbukás után, az ezredfordulón kezdődhetett el 

igazi intenzitással. Az oktatás 2001-ben az bruttó társadalmi termékben 2,6%-alvett részt, 

2002-ben 3,2%-al, 2003-ban már 3,4%-al, 2005-ben pedig 3,8-al. A Bolognai Nyilatkozatot 

2003-ban írta alá az oktatási miniszter. A szerbiai költségvetésből az oktatás 2004-ben 12,8%-
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al részesedett, 2005-ben pedig már 14%-ot terveztek. Az OECD normák szerint az oktatás 

részesedése a bruttó nemzeti jövedelemben túl kevés. 

 

A hatékonyatlan pénzelés mellé párosul még a támogatások rossz szerkezeti formája is. Az 

igazságtalanul elosztott eszközök forrása a pénzügyminiszter helyettese szerint54 elsősorban a 

középiskolai szakoktatás rendszere, amely még a szocialista ipargazdaság profiljának felelt 

meg, ma pedig elavult.  Másodsorban, az alapoktatás nincs olyan hálózatban megszervezve, 

amely követné a demográfiai trendeket: a migrációs és a gyermeklétszám csökkenő 

jelenségeket. Az oktatás pénzelésének reformja körül nem elég éveken ekeresztül pragmatikus 

határozatokat hozni, hanem bele kell kezdeni egy folyamatba, amely étszervezi és átszerkeszti 

a támogatási kritériumokat egy racionálisabb módszerrel. A köztársasági és tartományi 

szervek megpróbálták/ják átruházni a pénzelés terhét a lokális önkormányzatokra, de a helyi 

pénzforrásokból nem telhet a tanügyesek fizetésére, elég, ha a községek „kinyögik” a 

beruházásokat és épület-fenntartási költségeket. Az iskolafenntartás költségeihez, a 

köztársasági vagy a tartományi költségvetésből a tanulói létszám alapján, feltétlenül hozzá 

kell járulnia az önkormányzatoknak is, ami pedig az iskolahálózat racionalizálását, 

újraszervezését is jelenti, hiszen érdekeltek az eszközök hatékonyabb felhasználásában. Máris 

nagy viták folynak a községek képviselőtestületeiben arról, mely iskolákat kellene bezárni, 

összevonni, hol lehet a minőség érdekében engedni a szülők kérésének. A szerbiai pénzelés 

mottója tehát, tehermenetesíteni a központi költségvetést és inkább a helyi önkormányzatok 

szolgáltatásaként megszervezni a szükséges iskolai intézmények hálózatát. Ez által 

rugalmasabb iskolai programok, szükséges felnőttoktatási intézmények születnek majd. Ehhez 

a reformhoz nem találunk minden községben megfelelő szakkádert, sem pedig elegendő 

pénzt, de a Minisztérium egyensúlyozni próbálja a sikeres közoktatási reformot és annak 

hatékonyabb pénzelését is.  

 

Az iskolák fenntartása (141-144. szakaszok a 2004. évi törvényben) állami, vagy saját 

eszközökből fedezhetők. Az állami iskolák pénzelése három forrásból fedezhető: 

köztársasági, vagy tartományi és önkormányzati költségvetés. Saját eszköz lehet donáció, 

szponzori-, szülői támogatás, vagy tandíj. 

 

                                                
54 Lásd Slavko Karavidić megjegyzéseit az oktatás pénzelésének reformjával kapcsolatban, Forrás: 

www.mps.sr.gov.yu 
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Az állami oktatás finanszírozása Vajdaságban is több szinten történik (2002 óta): 

– Az óvodák, előképzők támogatásáról az önkormányzatok döntenek a Tartományi 

Oktatási Titkárság javaslatára; ők fedezik az intézményben tartózkodó gyermek 

költségeinek a 80%-át, míg a többit más forrásból (donációk, szülők stb.) fedezik 

– Az általános iskolák fenntartását a lokális pénzekből biztosítják; beruházásairól az 

önkormányzatok tanácsai határoznak, a tanerők fizetését a Tartományi Oktatási 

Titkárság fedezi önkormányzati javaslatra; 

– A középiskolai beruházásokról az önkormányzatok községi tanácsai döntenek helyi 

pénzek biztosításával, míg a tanerők fizetését a Tartományi Oktatási Titkárság fedezi 

önkormányzati javaslatra; 

– A felsőoktatás finanszírozása a Szerb Oktatási Minisztérium döntési joga, de az 

omnibusz törvény alapján a tartomány is megteheti. 

 

Az iskolákhoz keretében/mellett általában nincs kollégiumi ellátás, és az étkeztetést is csak az 

óvodákban és néhány általános iskolában oldották meg. A diákotthonok a középiskolások 

számára különösen jelentősek, mert a falukból érkezőket továbbtanulásra serkenti. Fontos 

lenne szakkollégiumokat fenntartani Szabadkán, Zentán, Kikindán, Nagybecskereken, 

Újvidéken, Zomborban, Sremska Mitrovicán stb. 

 
Városi Könyvtár Szabadkán (illusztráció) 

  
Az Újvidéki Egyetem (illusztráció) 
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5.6. Kisebbségi oktatás Szerbiában 

 

Szerbiában, Vajdaságban az oktatási intézmények túlnyomó többsége állami. A magániskola 

és az egyházi iskola alap- és középfokon ritka kivételnek számít. A törvény engedélyezi 

ugyan, ezért bárki magániskolát nyithat, akinek van rá pénze. Ezt megelőzően azonban az 

Oktatási Minisztérium ellenőrzi, hogy az iskolaalapítónak van-e hozzá megfelelő épülete 

(infrastruktúra), szakkádere és az Minisztérium által előírt és hitelesített programja. A 

(magán) felsőoktatási intézmények tantervének és programjának elfogadása, akkreditálása a 

Minisztériumban szigorú mércék szerint történik. Vajdaságban, a 2006. évi adatok alapján, 4 

magán-középiskola, 6 magánkar és 1 magánfőiskola működik (kihelyezett tagozatokkal). A 

speciális oktatási típusok is állami kézben vannak. A hátrányos helyzetű gyerekeket külön 

intézmények ölelik fel; Szabadkán oktathatók alapfokon a magyar süketnémák és a 

szellemileg elmaradottak. A tehetséggondozás magyarul középfokon két külön 

tehetséggondozó gimnáziumban folyik: a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 

Szabadkán és a Bolyai Matematikai Gimnázium Zentán. Egyházi klasszikus gimnázium a 

szabadkai Paulinum, ahol horvát és magyar nyelven folyik az oktatás; diplomáját minden 

felsőoktatási intézmény elfogadja. 

 

Az oktatási intézmények zöme Vajdaságban egy-, vagy kétnyelvű. Ennek az a hátránya, hogy 

a magyar osztályokban – ha nincs megfelelő magyar tanerő – igen könnyen, „átmenetileg” 

(ami sokszor évekig eltart) állami nyelven oldják meg az oktatást, és nem törekszenek magyar 

anyanyelvű pedagógus felvételére. A szórványban sokszor a tantárgyak egyharmadát-felét is 

szerb nyelven tanulják a magyar gyerekek. Ilyen esetekben a szülők gyakran úgy döntenek, 

hogy a gyermeket kezdettől fogva inkább szerb osztályba íratják. A kétnyelű iskolák előnye 

viszont, hogy a tanulók (szünetekben és közös tevékenységekben, iskolai rendezvényeken 

stb.) folyamatosan találkoznak a mássággal, nyelvi és egyéb kommunikációjuk nem szakad 

meg, ami későbbi munkaerő-piaci alkalmazkodáskor is fontos lehet számukra. 

 

A korábbi oktatási törvények rendelkezései az iskolaigazgatókat széles döntési jogkörrel 

ruházták fel, többek között önállóan dönthetnek a tanárok felvételéről és elbocsátásáról, az 

oktatás megszervezéséről. Újabban az igazgató és az iskolaszék kinevezését a helyi 

önkormányzatok községi tanácsaira bízza a 2004. évi közoktatási törvényrendelet, s 

jóváhagyásra továbbra is az Oktatási Minisztériumhoz kerül. A tanterveket központilag a 
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Minisztérium írja elő, de a nemzeti kisebbségek anyanyelvüket és néhány tantárgy egy-egy 

részét anyanyelvüknek és nemzeti hagyományuknak megfelelően kiegészíthetik (erre a 

Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottsága tesz javaslatot). Ajánlásaikat a Minisztériumhoz 

terjesztik fel, amelynek munkájában segítséget nyújt még két új intézmény: Oktatás- és 

Nevelésfejlesztési Intézet55 és a Minőségellenőrző Intézet.56  

 

Újdonság még, hogy a tankönyvek nyomtatása többé nem állami monopólium (korábban az 

állami Tankönyvkiadó Intézeté57 volt), hanem több kiadó is pályázhat a tankönyvek és 

tanfelszerelés kiadására. A nemzeti kisebbségek tankönyvei nem hoznak nagy hasznot, ezért a 

szerb tankönyveket – állami felügyelet alatt – magyarra fordítják, ezért késéssel kerül a 

tanulókhoz. A Magyar Nemzeti Tanács 2004-ben az általános iskolák magyar alsósai számára 

magyarországi könyvbehozatalra kapott minisztériumi engedélyt. 

 

A közoktatási törvény (7. szakasz) előírja, hogy az iskola oktatási nyelve szerb, de a nemzeti 

kisebbségek anyanyelvükön tanulnak, kivételesen szerbül. A gond ebben a „kivételben” van, 

ugyanis, ha az iskola igazgatói bizottsága, többszöri sikertelen pályázat után sem talál 

magyarul tudó tanerőt, az oktatást szerbül végzik. A kisebbségi tagozatokon tanulók részére a 

hivatalos okiratokat, diplomákat és bizonyítványokat két nyelven, tehát a kisebbség nyelvén is 

ki kell állítani, továbbá az iskolai nyilvántartást is két nyelven kell vezetni ott, ahol az oktatás 

a nemzeti kisebbségek nyelvén is folyik.  

A magyar nyelvű oktatás aktuális gondjai a nem megfelelő tankönyvek és a pedagógushiány. 

A pedagógushiány külön gond a magyar közoktatásban. Az osztálytanítók számát tekintve 

Vajdaság iskoláiban jobbára kielégítő a helyzet (kivéve a szórványfalvakat, ahol a tanulók és 

a tanítók száma is megfogyatkozott). Mind nagyobb hiány mutatkozik azonban a magyar 

tagozatokon oktató tanárokból; ez az általános iskolákra és a középiskolákra egyaránt 

jellemző a tartomány egész területén.  

A legtöbb magyar tanár a tömbben, Szabadkán, Magyarkanizsán és Topolyán hiányzik. A 

szakok szerinti tanerőhiány azt mutatja, hogy sürgősen pótolnunk kell Vajdaságban a magyar 

ajkú matematikatanárt, az angolszakost, műszaki nevelés és zenei nevelés tanárának hiányát. 

                                                
55 Eredeti elnevezése: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 
56 Eredeti elnevezése: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 
57 Eredeti elnevezése: Zavod za izdavanje udžbenika 
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A szabadkai új Tanítóképző Kart a Tartományi Képviselőház döntése alapján 2004-ben 

bejegyezték, a hallgatók beírását azonban csak 2006 őszétől kezdték, mert az Újvidéki 

Egyetem Tanácsa a Szerb Oktatási Minisztérium ajánlására csak 2006. január 31-én vette fel 

egyetemi rendszerébe. Ezzel még a magyar tanárképzés nincs megoldva. 

A rosszul fizetett közoktatásból az utóbbi 15 évben sok pedagógus távozott, és a kivándorlás 

is az értelmiségi – köztük a pedagógus – réteget sújtotta és tizedelte meg leginkább.58  

5. táblázat: A tanerők szakképzettsége szabadkai általános iskolák magyar tagozatain 

Tanév Tanulók Osztályok Szükséges Szakképzetlen Szakképzetlen 

 Száma száma tanerő Tanerő % 

1994/1995 4 709 208 160,61 48,89 30,44 

1997/1998 4 328 196 145,72 42,02 28,84 

2000/2001 3 986 196 141,32 46,28 32,78 

2005/2006 3 658 196 130,30 30,00 23,02 

Aggasztó a pedagógusi munkakörben foglalkoztatott szakképzetlen tanügyisek nagy száma is. 

A szabadkai általános iskolákban a tanító- és tanári állomány 25–30%-ának nem megfelelő a 

szakképesítése: saját tantárgya mellett vállal egy második tárgyat is, amihez nincs meg 

végezettsége, vagy még nem diplomázott, vagy csak vendégtanár, vagy vállalati mérnök stb. 

Ezért fontos, hogy mielőbb megoldjuk a magyar pedagógusképzést Vajdaságban egy önálló 

magyar pedagógiai karral. A szakmai és a tudományos közvéleményt már régóta 

foglalkoztatja a tanítóképző karokon különböző új szakcsoportok bevezetése, illetve 

többszakos tanárképző kar létrehozásának a gondolata. A magyar osztályokban tanító 

általános és középiskolai tanárok többsége szerb nyelven végezte tanulmányait, nem ismeri 

tantárgya magyar terminológiáját, sokuk pedig nem részesült pszichológiai-pedagógiai, illetve 

módszertani képzésben. Ugyancsak hiányzik a magyar, illetve a kétnyelvű oktatás 

jelenségének valamint a kisebbségi létjelenségek folyamatos kutatása. 

 

 

                                                
58 Becslések szerint a kilencvenes években mintegy 50 000 vajdasági magyar távozott külföldre, köztük 20 000 

katonaköteles, fiatal férfi; az áttelepülteknek legalább fele értelmiségi. Lásd: Fészekhagyó vajdaságiak, mtt 

kötet, 2001. 
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5.7. Demográfiai elemzés - iskolastatisztika 

 

Az emberi erőforrás iskolavégzettsége igen fontos adat egy ország, vagy régió aktív 

lakosságának állapotvizsgálatában. Az össznépesség, illetve a magyarság iskolai végzettség 

szerinti eloszlás Szerbiában, illetve Vajdaságban azt mutatja, hogy még nem vagyunk az 

európaiak képzettségi szintjén, és azt is, hogy a kisebbségek lemaradása evidens. 

 
6. számú táblázat: Vajdaság 15 évnél idősebb szerb és magyar iskolázott népessége az azonos 

korcsoportok százalékos arányában 

Általános iskolai 
végzettség 

Középfokú 
végzettség 

Főiskolai 
végzettség 

Egyetemi 
végzettség 

 

Férfi (%) Nő (%) Férfi (%) Nő (%) Férfi (%) Nő (%) Férfi (%) Nő (%) 

Szerbek 

Összesen 23,8 24,7 42,0 28,5 4,2 3,4 5,9 3,4 

15-19 69,2 71,3 18,7 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

20-24 24,1 21,4 70,5 69,5 0,9 3,5 0,4 1,2 

25-29 22,4 21,6 65,2 60,0 3,3 6,7 4,9 7,2 

30-34 21,4 26,6 59,8 51,2 4,9 5,5 8,1 8,8 

35-39 23,8 32,5 53,1 41,8 5,1 4,7 7,6 6,9 

40-44 22,5 34,5 52,0 33,8 6,4 5,8 7,7 5,4 

45-49 22,7 27,7 42,9 21,4 6,7 4,8 7,5 3,8 

50-54 20,7 20,3 32,5 13,9 6,2 3,6 7,4 2,8 

55-59 15,5 13,3 30,9 12,4 5,7 2,8 5,6 1,6 

60-64 13,2 9,9 20,6 7,9 4,6 1,2 4,9 1,2 

65- 10,9 8,9 15,3 5,6 3,2 0,5 3,6 0,7 

Magyarok 

Összesen 26,6 27,4 36,3 21,0 2,6 2,5 2,9 2,1 

15-19 67,0 71,7 17,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

20-24 33,7 34,1 57,4 55,7 0,8 3,4 0,3 0,8 

25-29 33,3 34,5 52,8 47,3 2,6 6,5 3,4 4,8 

30-34 30,2 35,7 48,7 41,1 3,0 4,3 5,8 6,9 

35-39 30,3 40,2 44,7 30,0 3,0 3,7 4,5 5,2 

40-44 26,7 40,6 45,0 24,6 3,8 4,6 3,9 3,3 

45-49 23,1 31,8 39,5 20,1 4,2 3,8 4,0 2,3 
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50-54 19,6 21,3 34,0 12,8 3,0 2,9 3,4 1,6 

55-59 15,6 14,6 31,3 11,5 3,5 2,2 2,6 1,0 

60-64 15,7 15,4 24,0 10,2 3,7 1,4 2,7 0,7 

65- 11,9 9,1 15,2 4,6 1,2 0,3 1,3 0,1 

 
Az írástudás és képzettségi szintkimutatás részadatait szemlélve előnyös és hátrányos 

pozicionálást konstatálhatunk. 

 
7. táblázat: Írástudás és képzettség Vajdaságban - % 

 Írás-

tudat-

lan 

Írástudó Isk.  

végz. 

nélkül 

1-3 

osztály 

4-7 

osztály 

Elemi 

Iskola 

Közép 

iskola 

Főis-

kola 

Egye-

tem 

N. a. 

Szerb 3,35 100.00 5,42 1,94 13,73 23,06 42,23 4,65 6,69 2,29 

Montenegrói 1,07 100.00 2,49 0,95 5,00 16,83 48,14 8,72 16,35 1,52 

Albán 7,00 100.00 12,38 1,10 13,58 44,96 16,63 1,87 2,36 7,12 

Magyar 4,99 100.00 2,11 3,09 20,95 29,76 37,34 3,28 3,03 0,45 

Horvát 1,09 100.00 2,08 2,40 22,91 27,81 38,77 3,06 2,84 0,12 

Szlovák 0,67 100.00 1,60 1,70 22,82 31,99 34,87 2,99 3,20 0,83 

Forrás: az UNDP jelentése alapján 

 

Vajdaságban, az írástudó lakosság iskolavégzettsége egy-egy etikumon belül azt mutatja, 

hogy a szerb és a montenegróiak között van legtöbb egyetemet, főiskolát, sőt középiskolát 

végzett is. A nemzetiségi kisebbségek közül a magyarok, horvátok, szlovákok keretében 

legtöbb a középszinten képzettek aránya. Az albánok körében legtöbb az általános iskolával 

rendelkező populáció. 

 

5.7.1. A vajdasági magyar lakosság iskolavégzettsége 

 

A vajdasági magyar fiatalok továbbtanulási hajlandósága kisebb, mint a többségi nemzet 

fiataljaié (lásd az empirikus kutatások eredményeit és az iskolastatisztikai adatokat), ami a 

magyar anyanyelvű tanulók gyengébb esélyeinek tudható be. Ésszerű és rugalmas 

iskolahálózattal (minden szinten) javítható a helyzet. A tehetséggondozó gimnáziumok és új 

szakirányok megnyitásával már nőtt a középiskolai tanulók száma, ezt azonban folyamatosan 

rontja a gyermekek számának csökkenése. Különösen a szórványban, pl. Nagybecskereken és 
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Újvidéken kell odafigyelnünk a középiskolai központok megerősítésére, de a felaprózottság 

és a sokféle szak miatt a szabadkai és zentai középiskolai központokat is erősíteni kell 

kollégiumi lehetőséggel és színvonalas oktatással. 

 

A 2002. évi népszámlálás tartalmazza a vajdasági 15 éves és idősebb lakosság iskolai 

végzettségének adatait. Ha elemezzük az alap-, közép- és felsőfokú végzettségű magyarok és 

a szerbek adatait is településtípus szerint, az alábbi mutatókhoz jutunk. A magyar általános 

iskolát végzettek száma minden szinten kb. 6%-kal nagyobb, mint a többségi nemzeté. Az 1. 

ábrán viszont azt látjuk, hogy a továbbtanulásról a lakosság egészében sokkal több magyar 

marad le, mint szerb. Különösen falun nagy az alapképzettségi szinten megmaradtak száma. A 

középiskolát végzett magyarok száma átlag 9%-kal alacsonyabb (falun ennél még többel), 

mint a szerbeké. A középiskolások megcsappanó száma a gyengébb továbbtanulási készséget 

és az anyanyelvű középiskolák elégtelen számát jelzi. A főiskolát befejezett magyarok száma 

átlag 1,5%-kal marad le a többségi nemzeté mögött. Azok az érettségizett magyar fiatalok, 

akik bejutnak a felsőoktatásba, inkább a főiskolát választják, mint a sokéves egyetemet. 

Egyéb adatokból látni fogjuk, hogy főleg a szabadkai Műszaki Főiskola és a 

közgazdászképzők a népszerűek a számukra. Az egyetemen diplomázott magyarok száma 

aggasztóan kevés a többségi nemzet egyetemi diplomásainak számához viszonyítva. A 

lemaradás kb. 3%. Különösen a városi lakosságnál nagy a különbség: kb. 4%-kal kevesebb az 

egyetemet végzett magyar. A magyarok foglalkoztatása kisebb a városokban, egyébként pedig 

fele falun él. 

 

8. táblázat: A közoktatási iskolastatisztika a 2002/03-as tanévben 

Középiskola Oktatási szint 
 
Oktatási nyelv 

Általános iskola 
Gimnázium Szakközép-

iskola 
Szakmunkás-
képző 

Összesen 

Magyar 
nyelven tanul  18 732 1 515 2 543 2 834 25 624 

16 266 56 322 237 908 Szerb nyelven 
tanul 

159 492 
(közülük 5 828 
ruszin, roma) 72 588 (+509 ruszin, roma)  

22 402 9 196 Magyar 
nemzetiségű 
összesen 

Nem anyanyelvén tanul 
3 670  azaz 16,4% 

Nem anyanyelvén tanul 2 304, 
azaz 25% 

31 598 

  Forrás: a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság, Újvidék, 2003. 
 

A magyar iskolások részaránya az összes tanulók számában a különböző oktatási szinteken 
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évről évre csalódást okozott; az utóbbi időben javuló tendenciát fedezünk fel. Az oktatással 

felölelt magyar tanulók aránya kisebb – különösen egyetemi szinten –, mint a magyarok 

részaránya a vajdasági összlakosságban (ez utóbbi 14,28%). Ez nemcsak azért van, mert 

kevesebb magyar gyermek születik, hanem azért is, mert továbbtanulási hajlamuk és 

lehetőségük is kisebb, mint a többségi nemzeté. Az ábrákon a nemzetiségi hovatartozás 

szerinti részarányukat mutatjuk az oktatásban (nem az iskola tannyelve szerinti megoszlást). 

 

5 . ábra: A magyar diákok részaránya a különböző oktatási szinteken - % (2004) 
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A korábbi, 2000. évi adatokhoz viszonyítva látható, hogy 2004-ben a magyar középiskolások 

és főiskolások részaránya (egyébként abszolút száma is) 10% fölé nőtt, ami az új, jobb 

színvonalú középiskolák és tehetséggondozó gimnáziumok megnyitásának eredménye, s nőtt 

a továbbtanulási készség is, főleg a magyar tannyelvű főiskolákban. A magyar egyetemisták 

részaránya azonban még mindig nem kielégítő, alig több mint 6%. Megfelelő törekvéssel – az 

anyanyelvű minősítő vizsgákra való felkészítéssel, a szerb nyelv jó ismeretével, serkentő 

ösztöndíj-politikával – ezen mindenképpen javítani lehet és kell. Olyan karokat is kell nyitni, 

ahol indokolt a teljes magyar nyelvű oktatás (például a pedagógusképzést). 

 

5.7.2. A beiskolázás és a magyar általános iskolák 

 

Az iskola előtti kötelező beiskolázás (előképzés) Szerbiában a hatéveseket öleli fel. 2004-ben 

24 intézményben és községben 222 magyar csoportban foglalkoztak 4450 gyermekkel. 

Kétnyelvű csoport nyílt (szerb–magyar) 13 intézményben (34 csoport), ahol itt 714 magyar 

gyermeket készítettek fel az iskolára. Ez évben összesen 5164 magyar ajkú kisgyermek járt az 
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iskolai előkészítőbe.  

 

Az 1995–2005 közti időszakban az általános iskola első osztályába beiratkozott tanulók 

száma egész Vajdaságban folyamatosan csökkent. Az 1995/96-os tanévben az általános 

iskolák első osztályaiban 26 867 tanuló volt, a 2004/2005-ös tanévben 21 713, vagyis 

19,18%-kal kevesebb, mint tíz évvel korábban. Az egész Vajdaságot tekintve a szaporulat 

18%-os csökkenést mutat. Az első osztályba iratkozott szerb nyelvű gyerekek száma az 

1995/96-os tanévtől a 2004/05-ös tanévig 20,23%-kal esett. A magyar nyelvű elsőosztályos 

tanulók száma szintén évről évre csökken. Az elmúlt évtizedben a magyar nyelvű oktatás az 

általános iskolák, osztályok és elsős tanulók számát tekintve az alábbiak szerint alakult:59   

 

9. táblázat: A magyar elsőosztályosok, az első osztályok és az iskolák száma (1995–2005) 

 Tanév Tanulók  
Osztott 

tagozatokon 
osztályok száma 

Osztatlan 
tagozatokon 

osztályok 
száma 

Iskolák 
száma 

Községek 
száma 

1995/1996 2 750 115 … … … 
1996/1997 2 661 115 30 … … 
1997/1998 2 587 118 29 83 29 
1998/1999 2 589 122 44 83 29 
1999/2000 2 318 111 45 82 27 
2000/2001 2 284 107 46 82 27 
2001/2002 2 447 116 43 80 27 
2002/2003 2 466 147 27 78 26 
2003/2004 2 444 152 26 78 26 
2004/2005 2 315 120 20 78 26 
 

Az 1997–1999 között Vajdaságban 83 általános iskolában folyt magyar nyelvű oktatás. Az 

iskolák száma 1999-től kezdve csökkent. Az 1995–2000-es időszakban egyre fogyott a 

magyar elsőosztályosok száma is. Ezt követően számuk valamelyest nőtt, de a 2004/05-ös 

tanévben ismét fogyni kezdett.  

  

A magyar nemzetiségű tanulóknak átlag 80%-a tanul anyanyelvén. Felöleltségük az 1996/97-

es tanévben volt a legkisebb: 79,20%-os, 1998/99-ben a legnagyobb: 81,24%-os, a 

2004/2005-ös tanévben pedig 80,57%-os. Azokon a szórványtelepüléseken, ahol nincs 

magyar tannyelvű iskola, az 1995–2005-ös időszakban, az első osztályban magyar nyelvet és 

                                                
59 Forrás: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje – analiza, 2005. (Tartomány Oktatásügyi Titkárság elemzése)  
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a nemzeti kultúra elemeit tanulók száma 260-ról (1995/96) 421-re (1997/98) nőtt60.  A legtöbb 

(ezernél több) magyar nyelven tanuló általános iskolás (a vajdasági magyar tanulók majd 

70%-a) a következő községekben van: Szabadka (16 iskolában 3757 tanuló), Magyarkanizsa 

(2228), Zenta (1904), Topolya (1781), Óbecse (1652) és Ada (1202). A szórványban, ahol 

egyes községekben esetleg még ötszáz körül van a magyar tanulók száma a nyolc évfolyamon 

összesen, a helyzet körültekintő tervezést és nagy odafigyelést igényel. Azokon a 

sziget/szórvány településeken, ahol száz alatt van a magyar tanulók száma, évről évre 

bizonytalan az osztályok megnyitása. 

 

Az észak-bácskai régió gazdasága elég erős ahhoz, hogy a magyar közoktatási hálózat és a 

már meglévő néhány főiskola és kar mellett vállalja egy újabb magyar érdekeltségű oktatási 

intézmények költség-hozzájárulását. Ehhez a történelmi és szellemi feltételek hagyománya is 

megvan a tartomány északi részén, ahonnan számos alkotó, világhírű tudós, ismert művész, 

költő és sportoló került ki a nagyvilágba. A körzet szakemberállománya, Vajdaság többi 

részével együtt, szavatolja például a leendő pedagógiai kar színvonalas oktatói és kutatói 

munkáját. Számos fiatal szakember, aki jelenleg külföldi, magyarországi egyetemeken tanul, 

hazajönne, ha megfelelő munkát kapna. A jövő lehetőségeit azonban tárgyilagosan 

figyelembe kell venni: az utóbbi évtizedben a tanulók száma folyamatosan csökken. Nagy 

feladat hárul a tömbben élő értelmiségre: felállítani egy olyan megmaradási stratégiát, 

amelynek eredményeként nőne a gyermekvállalási kedv (natalitás), s csökkenne az 

elvándorlás. 

 

5.7.3. A magyar középiskolák Vajdaságban 

 

Az elmúlt tízéves időszakban a vajdasági középiskolák száma 119-ről 127-re nőtt. A vizsgált 

időszakban minden tanévben nyílt valamilyen új oktatási profil. A középiskolák most mintegy 

480 különböző szakmára képeznek ki szakembereket három- és négyéves képzésben, 

ezenkívül átképzést, továbbképzést és szakosítást is szerveznek a már végzett 

középiskolásoknak. Magyar tannyelven a 2004/05-ös tanévvel bezárólag 12 község 34 

középiskolájában folyt oktatás: 10 gimnáziumban, 23 szakközépiskolában és 

szakmunkásképzőben, valamint egy művészeti középiskolában. A vajdasági középiskolák 

első osztályaiba beiratkozó magyar nemzetiségű tanulók számának csökkenését a 

                                                
60 A Tartományi Oktatásügyi Titkárság adatai alapján, 2005. 
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natalitáshiány mellett az elmúlt tízéves időszak politikai és gazdasági körülményei, az 

elszegényedés, a Magyarországon való tanulási lehetőség, valamint a nyugat-európai és a 

tengerentúli országokba irányuló migrációs folyamatok is okozták.  

 

Az 1995/96–2004/05-ös tanéveket felölelő időszakban a tanulók felvételének terve a magyar 

tannyelvű oktatásba átlag 83,35%-ban valósult meg. Ez a 100%-nál alacsonyabb arány a 

gyermekek számának csökkenésével magyarázható. A tanulási készség ugyanis nem sorvadt 

el, és a lehetőség is megvolt. (A vizsgált időszak tíz tanévében a terv egyszer sem érte el a 

100%-ot).  

 
 A beiratkozás a hároméves szakmunkásképzők magyar első osztályaiba az elmúlt időszakban 

csökkenést mutat. A tízéves időszakban a magyar tannyelvű négyéves középiskolákba 

beiratkozottak száma évről évre nő: számuk az 1995/96-os tanévben 937 volt, a 2004/05-ös 

tanévben 1261, a növekedés 34,58%. Az újabb intézkedések – a felvételi terv szerkezetének 

további módosítása, új oktatási profilok bevezetése, új középiskolák alapítása és a tanulók 

kiemelt érdeklődésére számító szakok megnyitása (elektrotechnika; egészségügy és szociális 

védelem; közgazdaság, jog és adminisztráció; kereskedelem, vendéglátóipar és 

idegenforgalom) – hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar nemzetiségű tanulók anyanyelvű 

oktatásban való felöleltsége tovább nőtt, és a 2004/05-ös tanévben elérte a 72,35%-os szintet. 

A beiratkozás a négyéves középiskolák magyar első osztályaiba a következőképpen alakult61. 

 

10. táblázat: A négyéves középiskolák magyar elsőseinek száma 

Tanulók száma 
Tanév 

Tervezett Beiratkozott 
% 

1995/1996 1 054 937 88,90 

1996/1997 1 172 1 097 93,60 

1997/1998 1 074 983 91,52 

1998/1999 1 094 1 026 93,32 

1999/2000 1 238 1 195 96,53 

2000/2001 1 232 1 071 86,93 

2001/2002 1 250 962 76,96 

                                                
61 Ibid. 
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2002/2003 1 270 1 107 87,16 

2003/2004 1 508 1 207 80,39 

2004/2005 1 566 1 261 80,52 

 

A tízéves időszakban a magyar tannyelvű négyéves középiskolákba egyre több tanuló 

beiratkozását tervezték, sőt új iskolák is nyíltak, új oktatási profilokat is bevezettek. A 

beiratkozottak száma is nő évről évre: számuk az 1995/96-os tanévben 937 volt, a 2004/05-ös 

tanévben 1261, a növekedés 34,58%. A középiskolába járó magyar nemzetiségű tanulók 

anyanyelvű oktatással való felöleltsége az 1994/95-ös tanévben 70,03%-os volt, egy év múlva 

62,93%-ra csökkent. Az 1998/99-es tanévtől kezdve a csökkenése megállt, sőt a helyzet 

javult, és elérte a 70,32%-os szintet. Az újabb intézkedések – a felvételi terv szerkezetének 

további módosítása, új oktatási profilok bevezetése, új középiskolák alapítása és a tanulók 

kiemelt érdeklődésére számító szakok bevezetése (elektrotechnika; egészségügy és szociális 

védelem; közgazdaság, jog és adminisztráció; kereskedelem, vendéglátóipar és 

idegenforgalom) – hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar nemzetiségű tanulók anyanyelvű 

oktatásban való felöleltsége tovább nőtt, és a 2004/05-ös tanévben elérte a 72,35%-os szintet.  

 

A hároméves szakmunkásképzők magyar első osztályaiba évről évre kevesebb tanuló 

jelentkezett. A terv sohasem teljesült: az 1995/96-os tanévi 1219-ről a 2004/05-ös tanévi 778-

ra csökkent. A négyéves szakiskolák magyar tannyelvű első osztályaiba iratkozók száma 

évről évre több, az 1995/96-os tanévi 937-ről a 2004/05-ös tanévi 1261-re, azaz 34,58%-kal 

nőtt62.  

 

6. ábra: A magyar középiskolások iskolaválasztása (1995–2004) 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

3 éves
4 éves

 

                                                
62 A Tartományi Oktatásügyi Titkárság adatai alapján, 2005. 
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A tömbmagyarsághoz tartozó községekben (Észak-Bácska és Észak-Bánát, azaz Szabadka 

vonzásterülete), ahol magyar nyelvű középiskolai tanítás is folyik, 5139 magyar tanuló jár 

középiskolába, vagyis a magyar középiskolások 75,76%-a. A többi, a szórványhoz tartozó 

községben összesen 1644 magyar középiskolás van (a magyar középiskolások kb. 26%-a). 

Jellemző, hogy a szórványban kedvezőtlen az általános iskolai és középiskolai hálózat (a 

magyar tagozatok, szakok nem felelnek meg a piaci igényeknek), emiatt igen sok magyar 

tanuló szerb osztályba jár (becslések szerint több mint a fele).  

 

11. táblázat: A magyar középiskolások száma községek szerint63 (2003/04) 

Magyar önkormányzat – tömb A tanulók száma 

Szabadka (1) 2 309 

Zenta (2) 874 

Topolya (3) 775 

Magyarkanizsa (4) 609 

Óbecse (5) 550 

Аda (6) 497 

Törökkanizsa (11) 134 

Összesen 5 748 

Magyarlakta község – szórvány  

Nagybecskerek (7) 299 

Újvidék (8) 244 

Csóka (9) 236 

Zombor (10) 196 

Temerin (12) 60 

Összesen 1 035 

 

A tanulók száma a vajdasági középiskolai oktatásban szakok szerint azt mutatja, hogy a 

hároméves szakmunkásképzőben (2004/05)64 legtöbben a mezőgazdaság, élelmiszertermelés 

és –feldolgozás szakra, utána a gépészet és fémmegmunkálásra jelentkeztek. A kereskedelem, 

vendéglátóipar és turizmus is jelentős számban választott az elektrotechnikával együtt. A 

                                                
63 A községnevek után a zárójelben levő szám a tanulók száma szerinti sorrendet jelöli. 
64 A Tartományi Oktatásügyi Titkárság adatai, 2005. 
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tanulók száma Vajdaságban, a négyéves szakközépiskolában (2004/05) szakok szerint65 így 

alakult:  

 

  12. táblázat: Középiskolai szakok választása 

 

Szakterület 

Beiratkozott 

 Szerb ny.        Magyar ny. 

Gimnázium 4 104 460 

Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás 1 272 124 

Erdészet, fafeldolgozás 197 29 

Gépészet és fémmegmunkálás 1 059 99 

Elektrotechnika 1 339 175 

Vegyészet, nem fém, grafika 665 33 

Textil- és bőrmegmunkálás 187 31 

Földmérés és építészet 341 25 

Közlekedés 533 29 

Kereskedelem, vendéglátóipar, turizmus 379 - 

Személyi szolgáltatások 29 - 

Közgazdaság, jog és adminisztráció 1 823 167 

Egészségügy és szociális védelem 1 010 233 

Kultúra, művészet és tájékoztatás 256 20 

Összesen 13 194 1 425 

 

Legtöbb tanuló a gimnáziumba iratkozott, majd a közgazdasági és az elektrotechnika 

következik. A magyarok, a gimnázium után az egészségügyet, közgazdaságit (lányok) és az 

elektrotechnikát (fiúk) választották inkább. A mezőgazdasági középiskola a negyedik helyen 

van. 

 

5.7.4. Tanulság a magyar tannyelvű oktatásról Vajdaságban 

 

1. Az európai tendenciáknak megfelelően Vajdaságban/Szerbiában is tapasztalható az 

iskolarendszer reformjának köszönhető expanzió, de ez még nem csökkentette jelentősen a 

                                                
65 Uo. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 77 

kisebbségek esélyegyenlőtlenségét. A magyar anyanyelvű iskolahálózat nem autonóm, hanem 

része a szerb iskolarendszernek (programok, tankönyvek fordítása, nincs önálló tanári testület 

stb.). 

2. Különbségek vannak Vajdaság keretein belül is egyes kistérségek, vagy városok és 

falusi környezet között is az iskolavégzettség és a továbbtanulás terén, ami a magyarok 

esetében megkülönböztetést jelent, a szerint, hogy valaki a tömbben él vagy a szórványban.  

3. A vajdasági magyarok viszonylagos lemaradása az iskolavégzettségben (főleg az 

érettségit nyújtó középiskolai és az egyetemi végzettség terén) nem a gyengébb képességeik 

miatt van, de esélyegyenlőtlenségük növekszik az államnyelv ismeretének hiánya és az 

anyanyelvű iskolai tagozatok, vagy a minőséges tanári káder, tankönyvek nélkülözése miatt. 

4. A vajdasági magyar oktatási javításához fontos: a befektetések növelése és az 

életminőség javítása, a munkahelyi/vállalkozási lehetőségek teremtése; a közoktatásba 

beiratkozók anyanyelven tanulásának serkentése (megfelelő közoktatási hálózat, jól képzett 

oktatók, fejlett infrastruktúra és szakkönyvellátottság, szakkollégiumi rendszer, utaztatási 

lehetőség – iskolabuszok); magyar nyelvű tanítói-tanári kézikönyvek és tankönyvek; a 

minőséges munka motiválása fizetés-kiegészítéssel;  

5.  Növelni kell a magyarság képzettségi szintjét és az oktatás minőségét minden szinten 

– továbbtanulási hajlandóság motiválása új ösztöndíj-támogatásokkal, tehetséggondozó 

programokkal, munkahelyi kilátásokkal; Ez elérhető többek között, színvonalas magyar 

nyelvű középiskola-központok megszervezésével (Szabadka, Zenta), a szórvány oktatási 

program kidolgozásával (rendszeres anyanyelvápolás), magyar szakkollégiumi központok 

építésével (Újvidéken és Nagybecskereken); A nyelvtudás és munkaerő-piaci kapcsolatok 

fontosak a régióban. A fiatalok zöme Szabadkán folytatná tanulmányait, olyan 

tanintézményeket választanának, ahol teljes anyanyelvű vagy részben oktatás folyik.   

 
Gimnázium Szabadkán (illusztráció) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 78 

 

6. fejezet: A felsőoktatási reformok és teljesítménye a munkaerőpiacon 

 

6.1. A tömeges felsőoktatás, egyetemi profilok Európában 

Európában általános az igény, hogy közelítsék egymáshoz a felsőoktatási rendszereket a 

diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése érdekében. A bolognai konferencia (1999) 

célja Európa közös gazdasági térséggé válásával kapcsolatos oktatási problémák 

megtárgyalása volt. Az Európai Unióban ma már gyakorlatilag szabadon áramlik a munkaerő 

és a tőke, ezért az európai oktatási térségben mielőbb biztosítani kell a munkaerőpiacra 

felkészítő oktatási rendszerek kompatibilitását, egymással való összehasonlíthatóságát. 

Európának érdeke, hogy a fiatalok olyan okleveleket kapjanak, amivel az európai térségben 

szabadon mozoghatnak. A csatlakozó államoknak felsőoktatási intézményhálózatukat arra 

kell felkészíteniük, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik az európai térségben már 

valóban európai módon tudnak mozogni. 

„Az európai felsőoktatási térség” az a dokumentum, amelyet Európa oktatási minisztereinek 

közös nyilatkozataként hoztak meg Bolognában, 1999. június 19-én. Ezt megelőzte az 1998. 

május 25-i Sorbonne Nyilatkozat, amely hangsúlyozza az egyetemeknek Európa kulturális 

dimenziói kifejlesztésében betöltött központi szerepét. A Nyilatkozat határozottan állást foglal 

az európai felsőoktatási térség létrehozása mellett, amely kulcstényező a polgárok 

mobilitásának és munkaerőként való alkalmazhatóságának elősegítésében és az európai 

kontinens általános fejlesztésében.66 Az ott megfogalmazott célok: 

• Könnyen érthető és összehasonlítható fokozatot adó képzési rendszer bevezetése (a 

diploma-kiegészítés alkalmazásával), hogy elősegítsük az európai polgárok elhelyezkedési 

lehetőségeit és az európai felsőoktatási rendszer nemzetközi versenyképességét.  

• Alapvetően két fő képzési cikluson, az alapképzésen (undergraduate) és egyetemi 

(graduate) képzésen alapuló rendszer bevezetése. A második ciklusba való belépés 

megköveteli az első, legalább három évig tartó ciklus sikeres lezárását.  

                                                
66 Az európai felsőoktatási intézmények többségükben elfogadták ezt a kihívást és felvállalták az 1988-as 

Bolognai Egyetemi Magna Chartában megfogalmazott alapelveket. 
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• Az első ciklus után adott fokozat, mint megfelelő gyakorlatias képesítés alkalmazható az 

európai munkaerőpiacon. A második képzési ciklusnak egyetemi vagy doktorátusi 

fokozathoz kell vezetnie.  

• Kreditrendszer (ECTS rendszer) bevezetése, amely elősegíti az egységes osztályzási 

kritériumokat és a hallgatói mobilitást. Legyen lehetőség a kreditek megszerzésére 

felsőoktatáson kívüli, például az élethosszig való tanulás keretei között is.  

• A minőségbiztosítás bevezetésével kidolgozandók azok az összehasonlítható 

kritériumokon, amelyen alapulhat az európai intézmények együttműködés.  

• A tantárgyfejlesztés, intézményközi kooperáció, mobilitás tervezésére és a tanulmányokra, 

a gyakorlati képzésre és a kutatásra támaszkodó integrált programok bevezetése.  

Az intézmények diverzifikációja a Bolognai elvek alapján egy ún. egységes vagy átfogó 

rendszert jelent, ahol alapvetően egyetemekben vagy egyetemi jellegű intézményekben folyik 

a felsőoktatás, és ezek az intézmények különböző időtartamban és szinten kínálnak 

programokat, illetve szakirányú programokat egyetemi fokozatok megszerzésére. Az 

egységes rendszerben az intézmények kínálatában szereplő tanulmányi programok az egyes 

programok szintjét, jellegét és elvont vagy elméleti irányultságát tekintve sokkal 

változatosabbak, mint a hagyományos egyetemek programjai egy kettős rendszerben. Számos 

program gyakorlati irányultságú, meghatározott idejű szakmai gyakorlattal egészül ki. Egyes 

országok kettős rendszereiben eddig egyértelműen elkülönültek egymástól az elméleti és 

kutatási jellegű programokat kínáló egyetemek és a gyakorlati irányultságú programokat 

kínáló nem egyetemi (főiskolai) intézmények. Ezek a különbségek fokozatosan elmosódnak, 

miután a nem egyetemi intézményekben, többek között a posztgraduális képzésben és az 

alkalmazott tudományokban is elterjednek az elméleti tanulmányi programok, másrészt az 

egyetemek kínálatában is megjelennek a gyakorlathoz közelítő tevékenységek. Az egyetemi 

rendszerrel párhuzamosan működő, szakmai gyakorlati irányultságú felsőoktatási 

intézmények alapításának legfontosabb céljai a gyakorlati irányultságú, hasznosítható 

ismereteket kínáló, a piac igényeinek megfelelő oktatás kínálatának megteremtése. A 

felsőoktatási rendszerbe jelentkező óriási hallgatói létszám beiskolázását úgy kellene 

megoldani, hogy ne kelljen növelni a felsőoktatás állami költségvetési kiadásait. Ehhez 

csatlakozna más reformlépés is, mint például a nem hagyományos hallgatói csoportok 

innovatív jellegű beiskolázása; oktatásközpontú, alkalmazott kutatással kiegészített stúdiumok 

kínálata vagy a középiskolai tanulmányokat követő szakirányú képzés.  
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A kreditek átvitelének és elismerésének nemzetközi rendszereit elsősorban az ECTS könnyíti 

meg. Az átláthatóságot és a szakképzettségek nemzetközi elfogadását segítő másik eszköz a 

Diploma Supplement, mint diploma kiegészítő (dodatak diplomi), ami tartalmazza a befejezett 

tanulmányok jellegére, szintjére, eredményére, környezetére, tartalmára és az intézmény 

jogállására vonatkozó adatokat.  

A tanulmányi év struktúráját számos esetben nemzeti és kulturális hagyományok határozzák 

meg, ami akadályozhatja a hallgatók mobilitását. Eltérnek a tanév kezdetének időpontjai, 

másképpen kezdődnek és fejeződnek be az egyes szemeszterek, mások a beszámolókra 

vonatkozó határidők, a vizsgaidőpontok67. A tandíjrendszerek nem egységesek és a hallgatók 

számára sokkal vonzóbbak a tandíjmentes országok68. A kötelező szülői támogatás esetében 

az országok két csoportra oszthatók: (1) azok az országok, ahol a törvény nem állapít meg a 

szülők számára semmilyen kötelezettséget a gyermekek egyetemi és főiskolai tanulmányainak 

támogatására (skandináv országok, Írország, Hollandia, Spanyolország és az Egyesült 

Királyság), vagy ahol a hallgatók anyagi támogatása jelentős, a szülök jövedelmi helyzetétől 

függően (Írországban, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban); (2) 

azok az országok, ahol a hatályos törvények értelmében a szülők a gyermek felsőoktatási 

tanulmányainak idejére kötelesek gondoskodni a gyermekek eltartásáról (Ausztria, Belgium, 

Franciaország, Németország és Olaszország; ahol a szülők a felsőoktatásban résztvevő 

gyermekeik után különböző állami ellátásokban és adókedvezményben, vagy családi 

pótlékban részesülnek, sőt ez mellett a hallgatók is igényelhetnek rászorultság-függő anyagi 

támogatást vagy hitelt).  

A Bolognai Nyilatkozat lényegesen megköveteli a minőségbiztosítás és akkreditálási 

eljárások standardizálását. A felsőoktatási intézmények és fokozatok elismerésének eljárásai 

eddig országonként jelentős különbségeket mutattak. A felsőoktatási intézmények minden 

országban autonómiát élveznek, az intézmények és a tanulmányi tevékenységek állami 

szabályozásának és ellenőrzésének mértéke pedig változó. Az intézmények diverzifikációja és 

a fokozódó nemzetközi verseny szükségessé teszi, hogy az egyes intézmények is 
                                                
67 Az országok többségében október első két hetében kezdődik a tanév. 
68 Egyelőre tíz országban törölték el az egyetemi tanulmányok után fizetendő tandíjak. Ezek: Ausztria, 

Németország, Görögország, Írország, Luxemburg és a skandináv országok. Hollandiában és az Egyesült 

Királyságban a legmagasabb a tandíj. Meg kell jegyezni, hogy mindkét országban és az alacsonyabb tandíj 

jellemezte országokban, tekintetbe veszik a hallgatók szociális helyzetét: a tandíj csökkenthető, ezenkívül a 

hallgatók indokolt esetben a tandíj részleges vagy teljes megtérítését is igényelhetik. 
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odafigyeljenek a megszerezhető szakképzettségek minőségére és az intézményi szabványokra 

vonatkozó információk és dokumentáció színvonalasabbá tételéről; ezt igénylik a munkaadók, 

a kormányok és a közvélemény, de a tanulmányaikat egy másik országban folytató vagy egy 

másik országban munkát vállaló hallgatók is. E következményeként az intézményi szinten 

működő (belső) minőségbiztosítási mechanizmusok mellett egyre több országban hoznak létre 

külső minősítő és minőségbiztosítási testületeket és intézményeket. 

A hallgatók érdekvédelmi szervezetei, az egyetemek és a munkaadói szervezetek egyre 

nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a végzős egyetemi hallgatók foglalkoztatásának. 

Folyamatban van a nemzeti és nemzetközi foglalkoztatási tanácsadói rendszerek fejlesztése, 

amelyek odafigyelnek a nemzetközi pályakép-tervezésére is. Az eddig létrejött rendszerek 

közül a legfejlettebb az EU kezdeményezésére létrejött EURES rendszer (EURopean 

Employment Services), amelynek felállításáról 1993-ban született meg a hivatalos döntés.  

 

6.2. A felsőoktatási rendszer reformtörekvései Szerbiában 

 

A felsőoktatás megreformálása egész Európát foglalkoztatja, immár tíz éve. A „bolognai 

folyamat” a szerbiai felsőoktatásban is végbemegy, sőt az Újvidéki Egyetem példája hasznos 

esettanulmány is lehet. Fontos volt megfigyelni, a felsőoktatási reformfolyamat kínálati 

oldalát, az állami szféra, valamint a civil-, alapítványi- és magán szféra aktereinek reagálását, 

valamint a fogadó szubjektumok (hallgatók) és a munkaerőpiac reagálását is.  

 

Szerbia Oktatásminisztere aláírta a Bolognai Nyilatkozatot69 és kötelezte magát (2010-ig) az 

EU-s elvek alapján történő változások megvalósítására. A bolognai elvek átültetése a 

gyakorlatba a felsőoktatás egyik lényeges feladata az Újvidéki Egyetemen is. Az 

akkreditációs szervezetek belső értékelésében dominálnak az optimista megállapítások, a 

minőségellenőrzésre és a racionalizációra való hivatkozás. A reformtörekvéseknek 

akadályozói/vesztesei is vannak. Az akkreditációs szervezetek között egy-két dologban meg 

van az egyetértés: össze kell hangolni a szerbiai felsőoktatás intézményrendszerét, 

minőségellenőrzését az európai normákkal, mindenáron kompatibilis70 és racionális 

felsőoktatást szeretnénk. A reformtörekvések azonban nehézségeket is rejtegetnek, ugyanis a 

                                                
69 A hivatalban lévő szerb oktatási miniszter Gašo Knežević 2003 szeptemberében írta alá a Bolognai 

Nyilatkozathoz való csatlakozást Berlinben, belépve az Oktatási Miniszterek Konferenciájába. 
70 EU kompetens/megfelelő 
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gyakorlati megtorpanások és a reform-akterek ellentmondásos állásfoglalásai lelassítják az 

újító törekvéseket:71  

1. A karok hagyományosan erős autonóm jogi személyek szeretnének lenni szemben azzal 

az elvvel, hogy az egyetemintegráló szerepe legyen, amelyben több különleges szakintézmény 

is van. 

2. Az egyetem a kormánnyal való kommunikációjában gyakran csak az oktatási miniszter 

intézményét ismeri, más konferenciákra, alternatív és konzultatív bizottságokra nem 

összpontosít. 

3. Elismerjük, hogy egyre nagyobb súlya van a tudástőkének, hogy szükség van 

felsőoktatási reformra, mégis miközben belekezdünk az operatív tervek kidolgozásába, egyes 

karok csak akkor jönnek rá, hogy hátrányba, sőt válságba is kerülhetnek. Elveszthetik 

kizárólagos regionális pozíciójukat, ha nem szolgáltatnak gyakorlatias tudást, nem 

interdiszciplináris szakokat kínálnak, amelyek nem párosulnak kommunikációs készségekkel, 

vagyis nem foglalkoztatható a „késztermék”, a diplomázott hallgató. 

4. Az európai oktatási rendszer ügyesebb imitátorai az újonnan alakult magánkarok és 

magánfőiskolák, amelyek hiánypótlóként jelennek meg a régióban, munkájuk minőségét 

sokan (állami karokról) megkérdőjelezik, mégis „megmozgatják” azokat az állami 

konzervatív köröket is, akik félnek a versengéstől. A leggyakrabban hangoztatott szavak, 

amikor az állami felsőoktatás vezetői elleneznek egy újítást az „autonómia” és a „minőség”. 

5. Az állami egyetemek az „akadémiai szabadság”-ot emlegetik akkor is, amikor nem a 

kormánykörökkel kell vitatkozniuk, hanem a munkaadó, gazdasági menedzsmenttel. Ezzel 

ugyanis a munkaerő-piaci érzéketlenségüket leplezik.  

 

Az akkreditáció Szerbiában az európai felsőoktatási rendszerhez való kapcsolódás központi 

eszköze. Célja, hogy olyan minőségi tanulmányi programokat vezessenek be, amelyek 

megfelelnek az előírt minimális kritériumoknak és releváns felsőoktatási szakmabeli tudást 

nyújtanak, Európa-kompetens diplomával. A meglévő és új szakirányok programjait is újra 

meg újra ellenőrizni kell, hogy minőségükből ne veszítsenek, hasznosíthatóságuk folyamatos 

legyen. Az elfogadott előírások szerint az akkreditálást erre hivatott, kompetens 

intézménynek/szakbizottságnak kell elvégeznie, amelyet az állami szervek neveznek ki. 

 

                                                
71 Ladislav Novak, az Újvidéki Egyetem Stratégiai Fejlesztő Bizottságának elnöke véleménye alapján, 

Egyetemek Konferenciája, Belgrád, 2004. 
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A minőség kérdésének fontosságát, az utóbbi évtizedben, elősegítette az oktatás 

tömegesedése, a szabad iskolaválasztás lehetősége is. A belső minőségellenőrzést, vagyis az 

evaulációt már több éve nélkülözhetetlen folyamatnak tartják felsőoktatási körökben. A 

stúdiumokat/tantárgyakat felölelő programfeladatok evaluációjáról beszélnek, mint jelentős 

rendszeres kommunikációs kapcsolatról, a tanárok, az egyetemisták és az alkalmazottak 

között az oktatás minőségének emelése céljából. A kompetens tanárok evaulációja az 

előadások előkészítésére, magas színtű módszertani kivitelezésére, publikációk és 

segédeszközök használatára irányul. A hallgatók evalvációja pedig az előadások, gyakorlatok, 

tankönyvek ellenőrzését takarja. Ezzel kapcsolatban minden felsőoktatási intézmény, 

kötelezően, belső értékelést végez. Az önértékelési folyamat lényege, hogy egy kar 

folyamatosan emelje az oktatás minőségét és hatékonyságát. Minden oktatási szak, illetve 

szakirány, katedra, vagy intézet felel az ott folyó munka megfelelő színvonaláért, hiszen a 

folyamatos minőségellenőrzéssel kiiktathatók a szükségtelen és gyenge programok, a 

színvonal alatti munkát végző személyek. E csöppet se fájdalommentes tevékenység a 

következő minőségi szempontok szerint zajlik: a munkaerőpiac új követelményeinek 

megfelelő magasabb oktatási színvonal; eredményesség a hallgatók felvételénél (minél 

magasabb pontszám), a tanárok kinevezésénél (szigorítás a kompetenciákban); végül, 

hatékonyabb oktatás (az anyagi és szellemi ráfordítások megnövelésével csökkenjen a 

tanulmányi idő átlaga és növekedjen a diplomások száma). 

 

A bolognai folyamatban döntő szerepe van a kormány által alapított testületeknek, miközben 

az egyetemek autonómiája is védett, vagyis a kormány és az intézmények közé ékelődnek a 

konferenciák, mint vitaszervek, ugyanakkor az Akkreditációs Bizottság tagjai főleg egyetemi 

tanárok. A 2005-2007 közötti időszakra új középtávú terv kidolgozását vállalta a 

Felsőoktatási Nemzeti Tanács, amely a Bolognai Nyilatkozat és az azt követő 

megállapodások szerbiai implementációját jelentené a nemzetközi elvek tiszteletben 

tartásával. Egy 2010-ig szóló távlati terv a felsőoktatás és a gazdasági igények 

egybekapcsolását, a tudásalapú szükségletek kielégítését indítványozza.72 A Belgrádi 

Egyetem rektorátusában 2005. január 22-én megtartott ülésen, valójában a TEMPUS 

projektum konzorciumi ülésén, megalakult egy „nemzeti támogató csoport”, amely 

                                                
72 Az oktatási miniszter, dr. Slobodan Vuksanović bemutatása alapján, ebben a munkában veszi ki részét a 

Bolognai Folyamatért felelős promóciós csoport. Ennek koordinátora, titkára van, tagjai pedig hat egyetem és az 

egyetemisták képviselői. 
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folyamatosan követi a reformtörekvéseket és a Bolognai Nyilatkozat hazai alkalmazásáról fog 

beszámolót tartani a nemzetközi szervek előtt. 

 

A szerb oktatáspolitikában az eddigi egalitarista szemlélet elhagyását figyelhetjük meg, 

miközben erősödnek az elitista oktatáspolitika hívei. Nem az a fontos hogy mindenki 

bejusson a felsőoktatásba (s szocialista esélyegyenlőség elhalványul), hanem az, hogy az erre 

rátermettek, a tehetségek és az értelmiségi elitek jussanak diplomához. A politikusok 

esélyegyenlőségről beszélnek, de valójában a tömegoktatás kialakulása közepette a piaci 

igények megjelenése azért fontos, hogy a felsőoktatás ne veszítsen minőségéből. Magasabb 

minőséget nyújtanának tehát annak, aki megérdemli, nem pedig egy átlagos minőséget 

mindenkinek. 
 

A szerb kormány dr. Zoran Đinđić kormányzása idején megalakította a Szerb Egyetemi 

Oktatási Tanácsot, amely az egyetemi körökkel együtt beindította a felsőoktatási reformot. A 

minisztérium magára vállalta a költségvetési eszközök megtervezését és elosztását; az 

intézmények hatósági engedélyeztetését; adminisztratív ellenőrzésüket; a Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság73 működtetését, a diplomahonosítási folyamat bevezetését a Lisaboni 

Konvenció alapján. A szakmai dolgokban azokra az szakértőkre hivatkoznak, akik a 

Felsőoktatási Nemzeti Tanácsban ülnek (Nacionalni savet za visoko obrazovanje). Ez a tanács 

meghozza a felsőoktatási fejlesztési programot; megalkotja az akkreditációs követelményeket 

és szabványokat, tervezi a beiratkozási és pénzelési politikát. Az európai ECTS rendszerről 

2002 decemberében adtak ki útmutatót, amivel elkezdődhetett a felsőoktatási intézmények 

önkéntes evalvációja is.74  A reformmunka összehangolása céljából három konferenciát 

alapítottak, amelyek rendszeresen tanácskoznak és megvitatják a felsőoktatási 

reformlépéseket, beajánlott normatívákat: Egyetemek Konferenciája, Akadémiai- és 

Gyakorlati Stúdiumok Konferenciája és az Egyetemisták Konferenciája. Ők a Felsőoktatási 

Nemzeti Tanács partnerei. 

 

                                                
73 A Szerb Egyetemi Oktatási Tanács (jelenlegi neve: Felsőoktatási Nemzeti Tanács) 2003. január 13-án döntést 

hozott a Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság megalapításáról. Ez a bizottság elkészítette a szükséges 

standardokat és procedurális elemeket, s megküldte azt a Szerb Egyetemi Oktatási Tanácsnak: Uputstva i 

kriterijumi za akreditaciju visokog obrazovanja, AAOM, Beograd, septembar 2004. 
74 Marinković-Nedučin R., P.–Lažetić, Evropski sistem prenosa bodova u visokom školstvu – Vodić kroz ECTS, 

AAOM, Beograd, 2002. 
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A Szerb Képviselőház 2005 augusztusában meghozta az új Felsőoktatási törvényt, amely 

végre bevezeti és azonnal alkalmazza is a kétciklusú stúdiumokat (3-5 év), a rugalmas 

programokat, a pontozási/kreditrendszert (melyet a legtöbb intézmény már alkalmaz is), az új 

oklevélforma kiadását (kiegészítők, kettős diploma), diplomahonosítási és akkreditációs 

hivatal létrehozását, a külső minőségellenőrzést, a magánegyetemek hatékonyabb ellenőrzését. 

A felsőoktatási kompetenciák három szervezet között oszlanak meg: 

o Az állam alapít, akkreditál, egyesít, megszüntet, pénzel, ellenőriz/elismer (minőséget, 

képesítést), jogokat szavatol. 

o A felsőoktatási intézmény munkaviszonyt alapít, beír, tanprogramokat ír elő, diplomát 

oszt, továbbképez. Diplomaformák: akadémiai szinten (4+1+1 év) és az alkalmazott 

stúdiumokon (3+1 év), majd a specializáción, magiszteri fokozaton és a doktorin szerezhető 

diploma. 

o Szakértői csoportok: Felsőoktatási Nemzeti Tanács, Akkreditációs Központ és a 

bizottságok. 

 

Szerbiában a korporációs oktatási modellt kívánják kialakítani (a tiszta piaci és a nyilvános 

szolgáltatási modell helyett), amelyben az egyetemeken belül léteznek a Departman 

Központok (odsek - több departman együttműködése inter- és multidiszciplináris programok, 

tantervek koordinálása céljából). Ez mellett megmarad még a Kar is, mint rokon departmanok 

asszociációja, együttműködést vállalva a többi szervezeti egységekkel (könyvtár, 

számítógépközpontok, kutatólaboratóriumok, műhelyek, innovációs központok, egyetemista 

otthonok, éttermek). 

 

Az új Felsőoktatási törvény (2005) többféle intézményt különböztet meg: az egyetemet a 

karokkal, magasiskolát (olyan, mint egy kar, csak nem az egyetem keretén belül működik), 

szakmai stúdiumok magasiskoláját, szakmai stúdiumok akadémiáját. Kétszintű stúdiumot 

ismer el: az akadémiai stúdiumot, amely felkészíti a hallgatókat a tudományos és 

szakismeretek bővítésére és alkalmazására, művészeti és más eredmények létrehozására és a 

szakstúdiumot, amely a munkafolyamatokba való bekapcsolódásra, az ismeretek és készségek 

alkalmazására készít fel. Az alapstúdium (BA) 3-4 évig tart, utána a posztgraduális, a 

maszter- (MS) és a doktori (PhD) képzés 2-3 évig. Sor kerül az európai pontátviteli rendszer 

bevezetésére is, amely értelmében az alapstúdium 180-240 pontból áll (1 év 60 pont, a 40 órás 

munkahét megterhelésének megfelelően). A tantárgyak egy félévesek folyamatos 

ellenőrzéssel és osztályzással.  
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7. ábra.  A felsőoktatási szintek és átjárhatóságuk Szerbiában 

 

Az egyetemalapítás feltételei kiegyenlítődtek az európai feltételekkel. A 2005. évi 

Felsőoktatási törvény szerint az alapítási folyamat a következő lépésekből áll: 

AA))  AAkkkkrreeddiittáállááss::  

1. Akadémiai stúdiumok egyeteme (4+1+2 év) 

(3 tudományág/kar + 5 akkreditált szakirány 3 szinten) 

2. Gyakorlati stúdiumok egyeteme (3+1 év) 

(3 tudományág/kar + 5 akkreditált szakirány 2 szinten) 

BB))  MMuunnkkaaeennggeeddééllyy  ((ááttmmeenneettii  vvaaggyy  vvéégglleeggeess))::  

1. Egyetemi campus - előírt infrastruktúra 

 
 
 

Felsőoktatási 
színt - ciklus 

 
 
 

II 
Felsőoktatási  
színt - ciklus 

 
 
 
I 

Felsőoktatási 
színt - ciklus 

FELVÉTELIZŐK 
(négyéves középiskola, emelt színtű érettségi 

vizsga, felvételi és/vagy képességi vizsga 
után) 

18-19 
éves 

21-23 
éves 

23-24 
éves 

26-28 
éves 

Posztgraduális 
stúdium –  

Mesterképzéss
60-120 ECTS 

Akadémiai 
stúdiumok 

specialistája 
60 ECTS 

 

Szak-
stúdiumok 

specialistája 
60 ECTS 

Bachelor 
Alap 

akadémiai 
stúdiumok 

180-240 ECTS 

Bachelor (appl.) 
 

Alap 
szakstúdiumok 

180 ECTS 

Doktori képzés – Ph.D. 
DOKTORÁTUS 

180 ECTS  
(a korábban megszerzett 300 ECTS ponttal) 
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2. Kinevezett, kompetens tanerő a tantárgyak 70%-ára 

3. Több évtizedre biztosított hallgatóság (legalább 3000-5000 egyetemista érdeklődése). 

 

Szerbiában és Vajdaságban az egyetemisták többsége támogatja a felsőoktatás reformját. 

Azok azonban, akik nem igazán tanulni mentek az egyetemekre, nem rajongnak az új oktatási 

előírásokért. A szerbiai egyeteken már több évek működnek az Egyetemista Parlamentek, 

mint érdekvédő szervek (az újvidékinek harmincegy tagja van, minden karról legalább egy, de 

az egyetemisták számától függően lehet több is). Lényeges az egyetem integrációs szerepe a 

következő feladatokban: egységes tanulmányi standardok felállítása, kreditrendszer felállítása, 

minőségellenőrzés, stratégiai fejlesztés, szakközi programok, tanárok kinevezése, nemzetközi 

kapcsolatok, beruházások, információáramlás, könyvtárhasználat terén. 

 

Az egyetemi oktatás a 2006/2007. iskolaévtől kezdve az Újvidéki Egyetem minden karán 

teljes egészében a Bolognai Nyilatkozat és az azt követő előírások alapján működik:  

- A hallgatók felvételi vizsgával, rangsorolás után, kerülhetnek a karokra, vagy a 

költségvetés terhére, vagy önköltséges státusban, illetve vendéghallgatóként (két féléven át 

más egyetemről) 

- szemeszteres (15 hetes), vagy trimeszteres (10 hetesek) tantárgyak-kurzusok, amelyek 

kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakra oszlanak. 

- A tudásellenőrzés folyamatos és pontozható (tesztek, kollokviumok, szemináriumi 

munkák, szóbeli vizsgák) 

- Az évismétlés megszűnt, hiszen a felvett kurzusok választhatók, megismételhetők.  

 

Újdonság a szerbiai egyetemi statútumban a tanerő minősítése, illetve a kötelező PhD 

fokozat. Tanári kinevezések a Szerb Kormány mellett létező Nemzeti Felsőoktatási Tanács 

ajánlásai alapján előírt formában történhetnek, és csakis munkaviszonnyal járhatnak (pályázat, 

pozitív szakreferátum) a doktorátus megvédése után. Az újraválasztható egyetemi titulusok az 

oktatásban, a docens, a kutatásban a tudományos munkatárs, majd a rendkívüli tanári (aki 

tankönyvet is írt, mesterkurzuson mentor), illetve a kutatás területén ennek megfelel a 

tudományos főmunkatársi kinevezés; örökös titulus az oktatásban a rendes tanári kinevezés, 

vagy a kutatómunkában a tudományos tanácsadó. A tanársegédi kinevezéseknél létezik az 

asszisztens (vagy kutatómunkatárs) beosztás, aki kötelezően doktorandusi kurzuson tanul. 

 

Konklúziók 
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1. A bolognai folyamat megindítása felsőoktatási politikai döntés, amely része szerbiai 

általános rendszerváltoztatásnak. A felsőoktatási reformtörekvések Szerbiában, 2001-ben 

erősödtek fel annak köszönhetően, hogy a kormányhoz tartozó reformcsoportok lendületet 

tudtak adni az oktatásügynek. A kormánynak ma is eltökélt szándéka mihamarabb 

keresztülvinni az európai felsőoktatási előírásokat és bekapcsolódni a nemzetközi egyetemi 

gyakorlatba. A szerbiai Oktatási Minisztérium igyekszik központosítási és ellenőrzési 

szándékkal megszüntetni a kialakult kaotikus helyzetet a meglehetősen erős állami karok és a 

magánintézmények körében is. A reformtörekvések lassúak és nem zökkenőmentesek. A 

bolognai folyamat nem egyszerűen szerkezeti átalakulás a felsőoktatásban, hanem egy új 

felsőoktatási koncepció kezdete is Szerbiában, amely újabb felsőoktatási törvény 

meghozatalára fogja invitálni a kormányt. 

2. A felsőfokú oktatáspolitikát az utóbbi másfél évtizedben a centralizmus (kormány), az 

autonómia (egyetem) és a reformirányítás (szakma) alkotta háromszög-viszony jellemzi. A 

szerb állam immár a miloševići korszak óta nem tudja elhagyni a centralista törekvéseket, ami 

Belgrád-központúságot jelent a felsőoktatás irányításában is, de a titói korszak önigazgatása is 

megtette a magáét, hiszen az egyetemi körök és a hallgatók tradicionálisan beleszóltak a 

felsőoktatás irányításába és ma is megkövetelik az önálló döntésjogot. 

3. A felsőoktatás megroggyant értékrendszerrel, pénzhiánnyal küszködik. Az 

értelmiségiek véleménye szerint az oktatási reform politikafüggő, mert az intézkedések 

gyakran az uralkodó párt vagy a miniszter párthovatartozásától függnek. A beidegződött 

gyakorlatot nehezen adják fel a konzervatív körök, amelyeket főleg az idősebb akadémiai 

generáció tagjai alkotnak. Az egyetemisták többsége támogatja a felsőoktatás reformját. A 

régi rendszerben tanuló hallgatók is szeretnének bekapcsolódni az új diplomázási rendszerbe, 

hiszen látják az előnyöket, az európai perspektívát. Azok azonban, akik nem igazán tanulni 

mentek az egyetemekre, nem rajongnak az új oktatási előírásokért.  

4. Ahhoz hogy a szerbiai felsőoktatás érezhetően és viszonylag gyorsan 

megreformálódjon, elengedhetetlenül szükséges volt az európai normáknak megfelelő 

akkreditációs rendszer bevezetése (2005). Az intézményalapítás, a szakok, programok 

elismerése, a minőségellenőrzés ezen új rendszerének köszönhetően érhetjük el az 

intézmények pozitív szelekcióját. Az akkreditáció bevezetésének hozadéka az intézmények 

önmeghatározása és belső értékelése. Az állami és magánkarok is alkalmazkodni fognak a 

munkaerőpiaci szükségletekhez, és diplomájuk hasznosultsága egy pár év múlva majd 

automatikusan is rangsorolja őket. Ezt követően megtörténhet a felzárkózás a nemzetközi 

oktatási intézményekhez is (terv szerint 2010-ig). 
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5. Az akkreditációs folyamatban döntő szerepe van a kormány által alapított testületnek, 

miközben az egyetemek autonómiáját úgy lehet megvédeni, hogy (1) a kormány és az 

intézmények közé ékelődnek a konferenciák, mint vitaszervek, (2) az Akkreditációs Bizottság 

tagjai főleg egyetemi tanárok, makrogazdasági és pénzügyi szakértő nincs közöttük. 

6. Az akkreditációs szervezetek belső értékelésében dominálnak az optimista 

megállapítások, a minőségellenőrzésre és a racionalizációra való hivatkozás. A minőség, mint 

cél, számukra a következőt jelenti: magasabb oktatási színvonal (megfelel a munkaerőpiac 

követelményeinek) is; eredményesség a hallgatók felvételénél (magas pontszám), a tanárok 

kinevezésénél (szigorítás a kompetenciákat illetően); hatékonyabb képzés (az anyagi és 

szellemi ráfordítások megnövelésével csökkenjen a tanulmányi idő átlaga és növekedjen a 

diplomások száma). 

 

6.3. A magyar felsőoktatás kérdései Vajdaságban 
 
Vajdaságnak nincs önálló, magyar felsőoktatási rendszere. Magyar nyelvű oktatás a szerbiai 

törvények értelmében nem szervezhető meg semmilyen alanyi jogon, mert a felsőoktatás 

csakis államnyelven, esetleg világnyelven folyhat. Magyar nyelvű oktatás az Újvidéki 

Egyetemen van. Itt sem működik intézményesített magyar felsőoktatás, csak annak részleges 

jegyeit találjuk meg öt intézményben: az Egyetem 4 karán, egy akadémián,75 illetve néhány 

főiskolán.76 Az anyaországi kihelyezett tagozatok szabadkai és zentai főiskolai próbálkozásai 

még nem akkreditáltak Szerbiában, és csak részben illeszkednek az itteni felsőoktatási 

rendszerhez: konzultációs központokban folytatott távoktatási formaként. Ennek ellenére az 

ott szerzett diplomáik honosítása megkezdődött. 

 

Mi sem természetesebb, minthogy a vajdasági tudományos értelmiség a tudományos munka 

olyan európai szintjére vágyik, amellyel bármikor bekapcsolódhat a nemzetközi akadémiai 

életbe. A jövő tudományos munkatársainak utánpótlását, a tehetséges fiatalok továbbképzését 

és a tudományos kutatómunkát minden egyetemi karon, illetve tanszéken figyelemmel kell 

kísérnünk. Aggasztó, hogy hosszú időszakon át csökkent a magyar egyetemi hallgatók száma: 

1966/67-ben a magyar főiskolai és egyetemi hallgatók száma még 4364 volt – a jelenleginek 

                                                
75 Szabadkán a Tanítóképző (kihelyezett tagozat), Építőmérnöki Kar, Közgazdasági Kar és Újvidéken a 

Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék és a Művészeti Akadémia. 
76 Műszaki Főiskola és Óvóképző Főiskola. 
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majdnem kétszerese.  

 

13. táblázat: A magyar főiskolások és egyetemisták száma (%) 

Év 1964 1984 1992 2000 2002 2004 

Magyar hallgatók %-a az 

összes hallgatók számában 
4,80 10,30 6,70 7,01 6,60 

6,02 

egyetem 

11,25 

főiskola 

A magyarság %-a 

Vajdaság lakosságában 
23,86 18,94 16,90 

15,00 

(becslés) 
14, 28 

14,00 

(becslés) 

 

Tény, hogy a vajdasági összlakossághoz viszonyítva a magyarok aránya fokozatosan 

csökkent, de voltaképpen sohasem volt magas a magyar hallgatók részaránya az összes 

vajdasági hallgatók számában. A nyolcvanas években részarányuk még meghaladta a 10%-ot, 

de a háborús helyzet idején, a válságos években drasztikusan csökkent. A politikai 

rendszerváltás reményében, 2000-ben érezhetően több fiatal maradt itthon a magyar 

felsőoktatási intézményekben, ám a legfrissebb adatok továbbra se megnyugtatóak. A hétéves 

statisztikai áttekintésben, külön a főiskolákon és az egyetemi karokon, a helyzet a következő: 

 

14. táblázat Főiskolások száma 1997–2004 között Vajdaságban77 

              Tanév Összes főiskolás Magyar főiskolás Arányuk % 

1997/1998 6 468 579 8,95 

1998/1999 7 698 657 8,53 

1999/2000 11 811 816 6,91 

2000/2001 10 083 838 8,31 

2001/2002 11 656 855 7,33 

2002/2003 8 74778 867 9,91 

2003/2004 7 859 846 10,76 

2004/2005 7 501 844 11,25 

 

A bombázás évében (1999) a felsőoktatási intézményekbe való felvételek idején nem volt 

minősítő vizsga, mégis viszonylag kevés magyar fiatal jelentkezett a főiskolákra, nagy részük 

                                                
77 Tartományi Oktatásügyi Titkárság szakszolgálata, 2002 és 2005. 
78 Az ismétlőkkel együtt 12 348 főiskolás volt, de a statisztika ettől az évtől a „tiszta generációt” kezdte jegyezni. 
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külföldre távozott. Az utóbbi években (2002-től kezdve) azonban nőtt a magyar fiatalok 

érdeklődése a főiskoláink iránt, és ide felvételiznek (Szabadka). A vajdasági főiskolások 

számában több mint a 10%-kal vannak jelen, és számuk fokozatosan nő. Az egyetemi karokra 

kevesebb magyar fiatal jelentkezik.  

15. táblázat: Az egyetemi hallgatók száma 1997–2004 között, az Újvidéki Egyetemen 

Tanév Összes hallgató Magyar hallgatók Arányuk % 

1997/1998 26 672 1 703 6,38 

1998/1999 28 515 1 875 6,58 

1999/2000 32 293 2 032 6,29 

2000/2001 34 338 1 965 5,72 

2001/2002 35 257 2 078 5,87 

2002/2003 35 424 2 124 5,99 

2003/2004 37 822 2 447 6,47 

2004/2005 38 169 2 298 6,02 

 

A kilencvenes években csökkent a magyar egyetemi hallgatók száma Vajdaságban. Javulást a 

rendszerváltás után (2002 óta) tapasztalunk, de az összes egyetemista részarányában a 

magyarok száma ma is alig haladja meg a 6%-ot. Éppen ezért szükség van olyan 

intézkedéssorozatra, amellyel ösztönözhetjük a magyar fiatalokat nemcsak a főiskolákon, 

hanem az egyetemeken való továbbtanulásra is.   

 

A rendezetlen magyar nyelvű felsőoktatás miatt a magyar hallgatóknak kevés lehetőségük van 

az állami karokon és főiskolákon anyanyelvükön tanulni. Mindössze 1/3-uk tanul 

anyanyelvén vagy részben anyanyelvén (főleg a szabadkai karokon), 2/3-uk szerb nyelven. A 

magyar hallgatók legnagyobb része az Újvidéki Egyetem karain vagy a vajdasági főiskolákon 

tanul. Elenyésző részük iratkozik a Belgrádi Egyetem karaira, s viszonylag sokan tanulnak 

(számuk 700-800-ra becsülhető) az anyaországban. Vajdaság 9 főiskoláján összesen 239 tanár 

dolgozott 2000-ben, 7,86%-uk magyar volt.  

 

16. táblázat: A vajdasági főiskolások (2004/2005)79 

 Összes Összes Elsőéves Elsőéves 

                                                
79 A Tartományi Oktatásügyi és Művelődési Titkárság adatai. 
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Intézmény főiskolás magyar 

főiskolás 

főiskolás magyar 

főiskolás 

Ügyviteli Főiskola, Újvidék 2 770 48 1 400 24 

Műszaki Főiskola, Nagybecskerek 944 99 342 32 

Műszaki Főiskola, Újvidék 961 44 320 27 

Műszaki Főiskola, Szabadka 816 470 304 278 

Óvóképző Főiskola, Újvidék 415 36 162 24 

Óvóképző Főiskola, Szabadka 450 121 151 51 

Óvóképző Főiskola, Mitrovica 339 2 150 2 

Óvóképző Főiskola, Nagykikinda 360 16 130 7 

Óvóképző Főiskola, Fehértemplom 446 8 184 4 

Összesen 7 501 844 80 3 143 449 

  

17. táblázat Vajdasági hallgatók az egyetemi szintű képzésben (2004/05)81 

 

Egyetemi kar 

Összes 

egyetemi 

hallgató 

Magyar 

egyetemi 

hallgatók 

Elsőéves 

egyetemi 

hallgatók 

Elsőéves 

magyar 

hallgatók 

Művészeti Akadémia, Újvidék 811 60 188 10 

Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka 5 624 728 1254 161 

Testnevelési Kar, Újvidék 1 063 29 267 8 

Műszaki Tudományok Kara, Újvidék 7 183 250 1 692 64 

Bölcsészkar, Újvidék 3 683 134 999 31 

Építőmérnöki Kar, Szabadka 633 128 187 34 

Orvostudományi Kar, Újvidék 3 103 169 407 29 

Mezőgazdasági Kar, Újvidék 3 123 142 570 42 

Természettudományi Kar, Újvidék 3 909 164 852 49 

Jogtudományi Kar, Újvidék 4 892 158 874 27 

Mihajlo Pupin Műszaki Kar, Nagybecskerek 2 239 105 489 18 

Technológiai Kar, Újvidék 1 128 38 166 10 

Tanítóképző Kar, Zombor82 768 193 171 35 

                                                
80 A magyarok részaránya az összes főiskolások számában 11,25%. 
81 A Tartományi Oktatásügyi és Művelődési Titkárság adatai. 
82 A magyar nyelvű tanítóképzés 2006 óta önálló karon folyik Szabadkán. 
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Összesen 38 16983 2 29884 8 116 518 

 

A vajdasági magyar felsőoktatás részét alkotják az anyaországi főiskolák kihelyezett tagozatai 

is, erről a kategóriáról az egyetemi törvény nem rendelkezik. Ennek ellenére már 1996/97 óta 

működnek – nem legálisan. Jogilag konzultációs központként kezelik őket. 

 

18. táblázat: Összegező felsőoktatási statisztika (2004/05) 

Szülőföldön Magyarországon Oktatási szint 
 
 
Oktatási nyelv 

Egyetem Főiskola Kihelyezett 
képzések 

OM TMF85

ösztöndíjas

Nem OM 
HTMF 
ösztöndíjas 

Összesen 

Magyar nyelven tanuló 
hallgatók 1 149 591 295 500 

(becslés) 
500 

(becslés) 3 035 

Szerb nyelven tanuló 
magyar hallgatók 1 14986 25387 – – – 1 402 

Magyar hallgatók %-os 
részaránya 6,02% 11,25% 100% – –  

2 298 844 295 Magyar nemzetiségű 
hallgatók összesen 3 437 

1 000 (becslés) 4 437 

Magyar nyelven tanuló 
magyar hallgatók %-a 59% 100% – 

Magyar hallgatók %-a az 
összes hallgatói 
létszámban88 

7,47 % – – 

                    

A vajdasági egyetemi karokon és főiskolákon munkaviszonyban levő magyarul tudó tanárok 

és tanársegédek száma (207) a vajdasági lakosság összetételében a magyarok részaránya alatt 

van: a főiskolákon a tanárok 17,13%-a magyar, az összes egyetemi tanárnak pedig csak 

7,74%-a magyar. (A szám nem foglalja magába azokat a nyugalmazott tanárokat, akiket 

alkalmakként visszahívnak dolgozni az egyes karokra.) Átlagéletkorukat tekintve a tanárok 

                                                
83 Ebből a költségvetési eszközök terhére 25 959, önköltségesen 12 210. 
84 Részarányuk az összes egyetemisták számában 6,02%. 
85 A Magyar Oktatási Minisztérium határon túli magyar felsőoktatásának ösztöndíjasa, az ösztöndíj odaítéléséről 

a régióbeli Ösztöndíj Tanácsok és az OM megfelelő osztálya dönt. 
86 Az összes egyetemista Vajdaságban az állami karokon 38 169. 
87 Az összes (állami) főiskolás száma 7501. 
88 Az összes felsőoktatási intézményben a hallgatói létszám (a magánintézményeket nem számítva) 45 965. 
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fiatalabbak a főiskolákon, mint az egyetemi karokon. Magyar nyelven oktató tanársegédnek 

alig jelentkezik valaki, sok helyen hiányzik az utánpótlás. 

 

6.3.1. Szakok, szakmák szerinti megoszlás 
 

A magyar hallgatók Vajdaságban 10 felsőoktatási intézményben mintegy 25-30 szakon 

tanulhatnak magyarul. A szakok száma nem adható meg pontosan, mert változó: az 

érdeklődéstől és a tantervektől függően nyitják meg. Általános tendencia, hogy a szakok 

száma növekszik. 

 

19. táblázat A vajdasági magyar nyelvű felsőfokú képzések (2004/05) 

  

Az intézmény neve 

Székhelye A magyar 

hallgatók  

 

Szakok 

Állami 

1. Újvidéki Egyetem 
Közgazdaság-tudományi Kar 

Szabadka 728 Agrárgazdaságtan és agrobiznisz, 
Európai gazdaságtan és biznisz, 
Pénzügyi és biztosítási szak, 
Kvantitatív gazdaságtan,  
Marketing, Menedzserképző szak, 
Ügyviteli információs rendszerek, 
Számvitel és revízió, 
Kereskedelem (9 szak) 

2. Újvidéki Egyetem Zombori 
Tanítóképző Kar szabadkai 
kihelyezett tagozat 

Szabadka 193    Osztálytanító 

3. Újvidéki Egyetem 
Bölcsésztudományi Kar 
Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszék 

Újvidék 134    Magyar nyelv és irodalom 

4. Újvidéki Egyetem 
Építőmérnöki Kar 

Szabadka 128 Szerkezet-építőmérnök, 
Vízépítési szak (hidraulika, 
hidrológia, vízgazdálkodás) 
Településrendezési-
közművesítés-, Közlekedés-
építőmérnöki szak (4 szak) 

5. Újvidéki Egyetem 
Színművészeti Akadémia 

Újvidék 60 Színész szak minden második 
évben  

6. Műszaki Főiskola Szabadka 470 Villamossági, gépészeti és 
informatikai szak (3 szak) 

7. Óvóképző Főiskola Szabadka 121 Óvodapedagógus 
8.  Belgrádi Egyetem 

Hungarológiai Tanszék 
Belgrád ... Magyar nyelv és irodalom 

Magyarországi kihelyezett tagozat 
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9. Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 
Kertészmérnöki Szak Határon 
Túli Levelező Tagozata – 
Konzultációs Központ 

Zenta  166 Kertészmérnök 

10 Gábor Dénes Főiskola –
Konzultációs Központ 

Szabadka  128 Műszaki informatika,  
Műszaki menedzser  

 Összesen karok/főiskolák Székhely Hallgatók 
száma 

Szakok száma 

 10 4 2128 24 
 

Az elhelyezkedés a munkaerőpiacon a felsőoktatásban szerzett szakmától függ. Éppen ezért 

érdekelt bennünket, hogy a magyar hallgatók esetében a szakok megválasztásakor a 

hagyományos természettudományi, mérnöki orientáltság van-e jelen, vagy a választásban 

inkább a tannyelv a szempont. A legtöbb magyar hallgató a közgazdászi, mérnöki (műszaki) 

és pedagógiai képzésben vesz részt, s ebben nyilván szerepet játszik a képzések földrajzi 

közelsége is (Szabadka és részben Újvidék). A pedagógusképzést is (főleg a tanítóképzést) 

nagy számban választják a magyar nemzetiségűek; mégis megoldatlan a magyar oktatók 

hiánya. Ennek oka egyrészt az, hogy a tanárképző szakokon nem magyar nyelven oktatnak (a 

Természettudományi-matematikai Karon pl. 2-3 általános tárgyat), másrészt a hallgatók 

egyenlőtlenül oszlanak meg az óvodapedagógusi és a középiskolai tanárképzés között. Míg az 

előbbinél kielégítő a jövendő pedagógusok száma, az utóbbinál egyes szakok esetében már 

súlyos hiány tapasztalható. A magyar hallgatók a jogászképzésben, az egyes 

bölcsészszakokon (szociológia, pszichológia, pedagógia, történelem) és a mezőgazdasági 

képzésben is alulreprezentáltak. A korábbi empirikus kutatások kimutatták, hogy 

szakválasztásban a hallgató szakmai érdeklődésén kívül döntő az oktatási intézmény 

közelsége, sőt tannyelve is.89  

 

Részben kielégítő a felsőoktatási tudományos káderek száma a mérnöki, természettudományi 

és az orvosi szakon. Nagy a hiány azonban a jogi és minden társadalomtudományi szakon. 

Mivel pedig a pedagógusképzésben és más humán tudományok terén szeretnénk a magyar 

felsőoktatási hiányt pótolni, már a közeljövőben fontos lépésnek tartjuk az anyaországban 

jelenleg doktorandusképzésen levő vajdasági fiatalok és a magyarországi vendégprofesszorok 

bekapcsolását az oktatásba. 

                                                
89 Lásd a Határon Túli Oktatási Programiroda kutatását 2002-ben Papp Z. Attila koordinálásával. A 

kérdőívezést a vajdasági magyar fiatalok között a Magyarságkutató Tudományos Társaság végezte.  
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6.3.2. A felsőoktatásban tanuló magyar fiatalok területi megoszlása 

 

A vajdasági állami felsőoktatási intézményekben a magyar nemzetiségű hallgatók számának 

eloszlása helységek szerint a következő: legtöbb egyetemi és főiskolai hallgató, valamint 

kihelyezett tagozatos Szabadkán tanul, ezt követi Újvidék, ahol az egyetemisták száma jóval 

nagyobb, mint a főiskolásoké.90 A grafikon azt jelzi, hogy a magyar fiatalok szívesen tanulnak 

anyanyelvükön, viszont egyetemi szinten nincs elég magyar tagozat. A felsőoktatási 

intézmény megválasztásakor a magyar érettségizők Újvidék, Szabadka, Szeged, Zenta 

helységek közül választanak. Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy nőtt Szabadka 

vonzásterülete.  

 

2000-ben az újvidéki állami felsőoktatási intézményekben csaknem 1500 hallgató tanult, 

Szabadkán pedig kb. 1100. Három év múlva a helyzet megváltozott: 2003-ban Szabadkán már 

csaknem 1600 volt a számuk, Újvidéken pedig 1230. Ennek az lehet az oka, hogy a magyar 

fiatalok szívesebben választották a magyar vagy részben magyar tannyelvű intézményeket, de 

közrejátszhatott az olcsóbb albérlet és a könnyebb utazási lehetőség is.  

 

8. ábra: A magyar egyetemi és főiskolai hallgatók területi megoszlása Vajdaságban 

(2003/04) 
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90 A Tartományi Oktatási Titkárság adatai. 
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6.3.3.  A pedagógusképzés fontossága 

 

Akárcsak a többi vajdasági felsőoktatási intézményben, a tanítóképző esetében is gondot okoz 

a magyar, állandó munkaviszonyban dolgozó, kinevezett tanárok biztosítása. A saját 

tanárállományon kívül más karokról is alkalmaznak vendégelőadókat (elsősorban az újvidéki 

bölcsészkarról és a szabadkai felsőoktatásból). A pedagógushiány külön gond a magyar 

közoktatásban. Az osztálytanítók számát tekintve Vajdaság iskoláiban jobbára kielégítő a 

helyzet (kivéve a szórványfalvakat, ahol a tanulók és a tanítók száma is megfogyatkozott). 

Mind nagyobb hiány mutatkozik azonban a magyar tagozatokon oktató tanárokból; ez az 

általános iskolákra és a középiskolákra egyaránt jellemző a tartomány egész területén. A 

szakmai és a tudományos közvéleményt már régóta foglalkoztatja a tanítóképző karokon 

különböző új szakcsoportok bevezetése, illetve egy pedagógiai kar létrehozásának a 

gondolata. A magyar osztályokban tanító általános és középiskolai tanárok többsége szerb 

nyelven végezte tanulmányait, nem ismeri tantárgya magyar szókincsét, sokuk pedig nem 

részesült pszichológiai-pedagógiai, illetve módszertani képzésben. Ugyancsak hiányzik a 

magyar, illetve a kétnyelvű oktatás jelenségének folyamatos kutatása. A legtöbb magyar tanár 

hiányzik a tömbben: Szabadkán, Magyarkanizsán és Topolyán. A szakok szerinti tanerőhiány 

azt mutatja, hogy sürgősen pótolnunk kell Vajdaságban a magyar ajkú matematikatanárt, az 

angolszakost, műszaki nevelés és zenei nevelés tanárainak hiányát.  

 

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadkán (2006) otthona kell, legyen a magyar 

humántudósok és értelmiségiek kinevelésének a legkülönbözőbb, rugalmas szakirányokkal. 

Fontos a diák- és oktatói mobilitás az anyaország és a vajdasági oktatókáderek között, ennek 

egyik része a rendszeres szakmai egyeztetés. Szorgalmazzák a kapcsolatot a Szegedi-. Pécsi 

Tudományegyetemekkel, valamint a régió tanító- és tanárképző karaival, a közös kutatási és 

tanítási együttműködést közös szakok, vendégtanárok, tanárcsere formájában. 

 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadkán 
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6.3.4.  A vajdasági magyar felsőoktatás intézményfejlesztésének lehetőségei  

 

A felsőoktatás-fejlesztés további lépéseit szociológiai és gazdasági tényezők határozzák meg: 

a munkaerő-piac (szakmakereslet), a gazdasági prognózisok, a fiatal korosztály 

szakmaválasztási preferenciái és továbbtanulási hajlandósága, valamint a felsőoktatás-

fejlesztés infrastrukturális és pénzelési lehetősége. A multietnikus egyetemek alapításának 

európai tanulságai fontosak lehetnek számunkra, sok vonatkozásuk egy vajdasági egyetem 

alapításában is érvényes lehet.91 A szerbiai/vajdasági magyarok a balkáni háború miatt 

elmulasztották a történelmi pillanatot a többnyelvű felsőoktatás bevezetésére, ezért máig 

küszködnek a magyar tannyelvű karok és tagozatok intézményes megalakításával. Az új 

egyetem esetében Vajdaságban is, mint mindenütt nélkülözhetetlenek a határ menti és a 

határon átívelő kapcsolatok. Ez eddig elégtelen volt, s csak az anyaország határain kívülre 

helyezett képzéseket jelentette konzultációs központok formájában; ezek integrálódása a 

szerbiai oktatási rendszerbe nehézkes. Szakemberek becslése szerint a kisebbségi, ugyanakkor 

(a törvény által megkövetelt) többnyelvű intézmények Szerbiában csak állami támogatással 

tudnak fönnmaradni. Az állam és a civil szféra közt alapítványok közvetíthetnek. A 

kezdeményező helyi-regionális elit akkor sikeres, ha állami jogosítványokat szerzett, 

ugyanakkor azonban maga mellett tudja a helyi közeg meghatározó (nemzetiségi, 

önkormányzati és vezető politikai) csoportjainak támogatását is. Intézményalapítási 

törekvéseiket a politikai színtéren, mint kisebbségi jogvédelmet, és mint regionális fejlesztést 

jelenítik meg. Ez utóbbi esetben a többségi társadalom egyes tagjainak támogatását is 

elnyerhetik.  

 

A szerb jogszabályok a vajdasági felsőoktatási intézmények létrehozására és működtetésére 

vonatkozóan jelenleg kétszintűek: tartományiak és köztársaságiak.92 Az ún. omnibusz-törvény 
                                                
91 Lásd a Berényi Dénes akadémikus irányításával végzett nemzetközi projektum eredményeit (2001–2004 

között) A határon túli magyar felsőoktatási és kutatásfejlesztési tevékenység támogatásának vizsgálata címmel 

(5/150/2001 NKFP projektum) A határon túli felsőoktatási és K+F támogatások és hasznosulásuk című 

kutatásban. Hasonló megfogalmazásban jelentkezik a feltüntetett hatpontos megállapítás. A nemzetközi 

többnyelvű karok helyszíni vizsgálatát Kozma Tamás és munkatársai végezték a projektum keretében. 
92 A jugoszláviai oktatási rendszert jelenleg az alábbi törvények szabályozzák: Kisebbségügyi törvény 

(Szövetségi Parlament – 2002. február vége); Omnibusz törvény (Szerbiai Parlament – 2002); Felsőoktatási 

törvény (Szerbia Parlament – 2005). 
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alapján a tartományi állami karok alapításának joga az autonóm tartomány hatáskörébe 

tartozik, de ha az Újvidéki Egyetem keretei között alakul meg, az Egyetem jóváhagyása is 

szükséges. A szerbiai jogszabályok a belföldi alapítást preferálják, s ez az egyetemek 

létrehozására is vonatkozik: külföldi jogi személy csak egyetemi szintű kart (fakultást) 

alapíthat, a belföldi jogi személy egyetemet is. A külföldi egyetemek kihelyezett tagozataira 

nem tér ki a törvény. 

 

Egy kar működését akkor engedélyezi a szerb köztársasági vagy a tartományi kormány, ha 

eleget tesz az alábbi oktatói, tárgyi és anyagi feltételeknek:  

a.  akkreditált stúdiumok (a Szerb Kormány Akkreditációs Bizottsága adja ki); 

b.  oktatói állomány – az induló karon az oktatók kétharmada teljes munkaidőben már 

munkaviszonyban van93 (illetve nyilatkozatban kötelezettséget vállal); 

c.  infrastrukturális, tárgyi feltételek94 (megfelelő épület, laboratóriumok, előadótermek, 

könyvtár stb., s a Bolognai Nyilatkozat értelmében egyetemista kollégiumok és 

sportlétesítmények is szükségesek); 

d.  pénzügyi feltételek – az első évfolyamra tervezett hallgatói szám költségeinek fedezését 

bizonyító banki kivonat. 

 

A Felsőoktatási Nemzeti Tanács már a 2005–2007 közötti időszakra új középtávú tervet 

készített, vagyis e törvényt a nemzetközi elvek tiszteletben tartásával alkalmazza, a 2010-ig 

szóló távlati terv pedig a felsőoktatás és a gazdasági igények összekapcsolását, a tudásalapú 

szükségletek kielégítését tervezi. A szerb oktatáspolitikában erősödik az elitista 

oktatáspolitikai szemlélet. Az esélyegyenlőségről ugyan még beszélnek a politikusok, de a 

tömegoktatás és a piacigények figyelembevétele már a minőség korát jelenti:95 minőséget 

annak, aki megérdemli, nem pedig ugyanazt a minőséget mindenkinek.96 

 

6.3.5.  Célok, megoldási alternatívák a vajdasági magyar felsőoktatási tervekhez 

                                                
93 Lásd a Köztársasági Oktatási Minisztérium jogszabályát a 2004. aug. 19-ei Hivatalos Lapban. 
94 Jelenleg az Oktatási Minisztérium határozza meg, két idevágó miniszteri rendelet szabályozza: az állami 

alapítású egyetemek munkafeltételeiről szóló rendelet (1995. március 31.) és az állami alapítású főiskolákra 

vonatkozó, a tanulmányi költségekhez való állami hozzájárulás mércéit tartalmazó rendelet (Hivatalos Közlöny 

1995/10.)  
95 Mandel Kinga tanulmánya, Regio, 15. évfolyam, 2004. 2. sz. 3–14 o. 
96 Uo. 14. o. 
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A magyar felsőoktatást illetően Szerbiában számos változás szükséges ahhoz, hogy a magyar 

kisebbség is európai színtű tudást szerezzen, ugyanakkor megőrizze nemzeti identitását, 

anyanyelvét és kultúráját. A jelenlegi törvény szerint Szerbiában csak szerb nyelvű főiskolai 

és egyetemi oktatás létezhet. Igaz, a felsőoktatási törvény 30 jelentkező esetén nem tiltja – és 

karok jóindulatú vezetői kérvényezhetik a Kormánynál – a magyar csoportok létrehozását. 

(Az előadások és gyakorlatok megtartása a magyarul tudó, vagy magyarul előadni hajlandó 

tanárok jóakaratától is függ). Sürgős megoldást kell találni a magyar pedagógusképzés 

jelenlegi gondjaira, enyhíteni kellene a túlzott központosítást az oktatás területén, és 

erőteljesebben érvényesíteni a tartomány hatáskörét a felsőoktatás megszervezésében és 

támogatásában. Végül lehetőséget kell nyújtani a magyar kisebbségnek, hogy szakemberei és 

képviselői útján a Magyar Nemzeti Tanácson és a helyi önkormányzatokon keresztül 

beleszóljon a kisebbség megmaradása szempontjából létfontosságú oktatási és nevelési 

kérdésekbe.  

 

A vajdasági magyarok viszonylagos lemaradása iskolavégzettségük terén nem a gyengébb 

képességeik miatt van, de esélyegyenlőtlenségük növekszik az államnyelv ismeretének hiánya 

és az anyanyelvű iskolai tagozatok vagy a minőséges tanári káder, tankönyvek nélkülözése 

miatt. Az új generáció elrugaszkodása magasabb iskolai szinttel reményt ad a kisebbségi sors 

elviselhetőségére, ami miatt a továbbtanulási szándék nagyobb, mint annak a 

megvalósulhatósága. Egy kárpát-medencei nemzeti oktatási stratégia kidolgozására van 

igény az anyaországi és a határon túli szakemberek közreműködésével az európai 

iskolareform tendenciáival összhangban. 

 

A befektetések növelése és az életminőség javítása a régióban, munkahelyi/vállalkozási 

lehetőségek teremtését jelenti. A közoktatásba beiratkozók anyanyelven tanulásának 

serkentése elérhető: megfelelő közoktatási hálózattal, jól képzett oktatókkal, fejlett 

infrastruktúrával és szakkönyvellátottsággal, szakkollégiumi rendszerrel, utaztatási 

lehetőséggel és a minőséges munka motiválásával; A magyar pedagógusképzés folyamatos 

intézménytámogatása (Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadkán) és a rugalmasan 

kezelt szakirányaival, mesterkurzusaival bölcsője lehet a magyar humántudósok és 

értelmiségiek kinevelésének.  
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6.4. Tipikus karrier-utak a Vajdaságban 

 

6.4.1.  A friss diplomások karrierkutatása 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének 

koordinálásával, egy Kárpát-medencei közös kutatás-módszertan kidolgozása után, a 

vajdasági kutatócsoport97 három adatgyűjtésbe kezdett, 2006 augusztusa és októbere között: 

mélyinterjúkat készített (20), fókuszcsoportos beszélgetéseket szervezett (2) és címadatokat 

gyűjtött egy lehetséges kérdőíves felmérés előkészítése érdekében (394 végzett magyar 

egyetemista hallgató és főiskolás adatai). Két fókuszcsoportos beszélgetésre került sor: az első 

csoport résztvevői 23-30 év közötti diplomázott közgazdász/műszaki/informatikus fiatalok 

voltak, a második fókuszcsoportban pedig pedagógusok/művészek/orvosok, szociális 

munkások, pszichológusok. 

 

Az eredmények elemzésekor, a vajdasági tipikus karrier-utak az iskola tervezése/választása, a 

továbbtanulási hajlam és a munkahely keresése, majd a foglalkoztatottsági esélyek mentén 

mutatkoztak meg. Azok a dimenziók, amelyek a jellegzetes karrier-utakat kimutatják a 

következők: nem, születési/lakhelybeli/középiskolai régió, település, felsőoktatási intézmény, 

szak, tőkefajták, nyelvtudás típusa, több diploma, lehetőség/közelség, kudarckerülő 

magatartás. E tényezőknek a hatását egyenként elemezni lehet a terepen elvégzett interjúk és a 

fókuszcsoport vizsgálat alapján. 

a.) A fiatal neme annyiban határozza meg a karrierépítését, hogy Vajdaságban a fiúk főleg a 

műszaki, villamossági, építészeti és gépészeti szakokat választják, míg a jellegzetes lányos 

szakmák majdnem az összes többi: pedagógus, közgazdász orvos/medikus, bölcsész stb. Ott 

ahol a fiúk és a lányok is hasonlóan érdeklődnek: jog, informatika, természettudományi 

szakok, mezőgazdaság/kertészet.  

b.) A születési/lakhelybeli dimenzió azért fontos, mert meghatározza a magyar tannyelvű 

iskolahálózat mennyiségi és minőségi értékeit. A vajdasági tartományban, a tömbben élő 

magyarok (Észak-Bácska és Észak-Bánát, Tisza-mente) rendelkezésére áll egy viszonylag 

stabil fennállású magyar általános és középiskolai hálózat, amiben lehet válogatni. A 

tömbben, főleg Észak-Bácskában és Észak-Bánátban iskoláikat érettségiig magyarul fejezték 

be, majd választhattak szerb, vagy magyar tannyelvű felsőoktatási intézményt. Legtöbben a 

                                                
97 Az empirikus kutatást és az elemzést a Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) végezte el. 
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magyar tannyelvű mellett döntöttek (a magyarországi lehetőségeket is beleszámítva), mert 

nyelvi nehézséggel küszködtek.  

 

A leggyakoribb válaszok arra a kérdésre, hogy tanult-e államnyelven tanulmányai alatt: 

„Kétnyelvű óvoda, általános és középiskola magyarul, egyetem szerbül.”98 A Tiszamentén 

Újvidék közelében már gyakoribb a szerb nyelvhasználat a közéletben és a vegyes tannyelvű 

iskolában is. Egy közgazdász így nyilatkozik: „Szerbül az utcán tanultam meg a szerb 

gyerekektől, az iskolát főleg magyarul végeztem, csak az egyetemet szerbül. A becsei 

gimnáziumban több tantárgyat tanultunk szerb nyelven”99. „Tanulmányaim alatt tanultam e 

nyelven…”- mondja egy tömbben élő közgazdász lány is. Egy magyarlakta településen 

(Magyarkanizsa) élő műszaki végzettségű fiú akkor tanult meg szerbül, amikor Újvidékre 

ment tanulni. „A nagy változás illetve a törés az a középiskola után az egyetem volt, amikor a 

mindennapi állandó magyar nyelvhasználat után, következett a sokkal gyakoribb szerb 

nyelvhasználat és úgy érzem, hogy az egyetem alatt tanultam meg szerbül igazán.”100 

 

A szórvány kistérségekben azonban már csak az általános iskola alsó osztályában tanulnak 

anyanyelvükön a tanulók (Szerémség, Dél- és részben Közép-Bánát, Nyugat- és részben Dél-

Bácska körzete), vagy a szigetmagyarság településein olyan középiskolába jutnak be ahol 

vagy kéttannyelvű az oktatás, vagy csak szerb (pl. Muzslya/Nagybecskerek vonzásterülete, 

Temerin/Újvidék vonzásterülete).   

 

c.) A meghatározott felsőoktatási intézmény, vagy egyes szakiránya, különböző esélyeket 

nyújt a hallgatóknak. Vannak elismert, főleg állami karok, amelyek tradicionálisan képeznek 

és zökkenőmentesen akkreditálódnak a Bolognai-folyamat kellős közepén, viszont legtöbb 

magánkar átmeneti munkaengedéllyel működik és „könnyebbnek” számít. Azok a karok, 

ahova nehéz bejutni, mert nagy az érdeklődés és esetleg presztízsszakmát is nyújthat: 

közgazdasági, jogi, orvosi, a bölcsészeten az angol vagy a pszichológia szak, 

villamossági/informatikai szak, programozó szakok stb. 

 

                                                
98 26 éves tömbben élő pszichológiát diplomázott lány 
99 29 éves közgazdász fiú 
100 25 éves kanizsai fiú, aki most másoddiplomáját szerzi, a villamosmérnöki után közgazdaságot tanul. 
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d.) A tipikus vajdasági karrierépítésben jelen kell, hogy legyenek a következő „tőkefajták”: 

tudástőke, anyagi háttér, tapasztalati-, kapcsolati tőke, nyelvtudás, számítógép-használat. 

 

- A tudástőkét meg lehet szerezni, jeles alap- és középfokú iskolai végzettséggel, amihez 

társul a továbbtanulási szándék/motiváltság, ami nem szülői invitálásra épül, hanem a fiatal 

önálló döntésére. Ilyenek például a városban (Szabadka, Újvidéken, Zentán, Szegeden) 

érettségizők zöme. Az iskola/szakmaválasztást legfőképp befolyásoló tényezők a vajdasági 

terepkutatás alapján: az egyén szakmai érdeklődése, az iskola vagy egyetem közelsége, 

valamint tannyelve.  

 

- Az anyagi tőke, akkor mutatkozik előnyösnek, amikor a fiatal olyan kart választ, amely 

preferált szakmát ad, és aminek elvégzéséhez van anyagi fedezete is. Például, nem túl magas a 

tandíj, az intézmény közelsége miatt nincs (vagy csak minimális) az utazási költsége, 

tűrhetőek a lakhatási költségek. Ilyenek például a tömbben élők számára a Közgazdasági Kar, 

Műszaki főiskola. A magas tandíjas karok választásakor (pl. orvosi), vagy az utazó, 

albérletben lakó fiatalok esetében döntő a szülők anyagi helyzete. A diplomázás után nem 

csak a munkanélküliség miatt, de a gyenge kereset esetén is, a fiatalok gyakran kénytelenek 

továbbra is igénybe venni/elfogadni a szülök támogatását. A fiatalok hiába terveznek önálló 

vállalkozást, ahhoz befektetési alaptőke vagy hitelkérelmezési képesség kellene. Kivételt 

képez, ha már sikeres családi vállalkozásban vehetnek részt. A vajdasági terepmunkában 

kikérdezett alanyok közül101 két esetben a vállalkozó apa után a fiú is bekapcsolódhatott a 

kisiparosi munkába.   

 

Térségünkben elterjedt a fiatalok késői önállósodása, hiszen az iskolaévek kinyúltak, a 

házasodási szándék alacsony, gyakori a munkanélküliség, ezért jelen van az anyagi függőség 

a szülőktől. Leggyakoribb válaszaik: ”Szüleimnél lakom.”102 Még akkor ezt válaszolják a 

huszonévesek, ha már dolgoznak valahol: „Hát elméletileg most már nem, gyakorlatban 

pedig még igen. Mert hogy most van egy munkahelyem, két hete felvettek tanárnak a helyi 

általános iskolába képzőművészet tanárnak, és tehát ez egy bizonyos fizetést jelent majd, ami 

bizonyos függetlenséget is jelent számomra. De azt gondolom, hogy a szüleim anyagi 

                                                
101 A 20 interjúalany és a fókuszcsoportban résztvevő 14 személy közül együttesen. 
102 A húsz interjúalany közül 80%-ukra ráillik ez a nyilatkozat. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 104 

támogatására ezen felül/ez mellett is még szükségem lesz. Nyilván.”103 Az a lány, aki munkája 

miatt még át is képezte magát, bizony rászorul a szülői támogatásra: „Lakhatásom a jelen 

viszonyok szerint megoldott, bár véleményem szerint egy ilyen korú fiatal nőnek illene a szülői 

házból elköltöznie és önálló életet élnie, de ezt sajnos nem tudom megteremteni magamnak, 

ha a szülői segítség sem adatik meg. Jelen helyzetben az albérlet lehetősége lenne adott, ez 

esetben viszont sokkal szerényebb körülmények között élnék, nem mehetnék nyaralni, 

kevesebb jutna öltözködésre.104” „Szüleimnél élek, a fizetésünk épp az átlagfizetés határán 

van.105” A pszichológus egyke lány, miután édesapja meghalt, anyjával maradt, pedig 

örökségéből már tellene külön háztarásra is: „Nyugdíjas édesanyámmal élek... Az édesanyám 

időnként támogat. Rendelkezem saját autóval, örököltem egy ingatlant a nagyszüleimtől, 

valamint a jelenleg lakott ingatlanból az édesapám utáni rész engem illet.106” 

 

Az interjúalanyok közül néhányan (a megkérdezettek 20%-a) válaszoltak határozottan úgy, 

hogy nem veszik igénybe a szülői segítséget. Diplomázás után, a biztos és az alkalmi 

munkahely se garancia a megfelelő anyagi háttérhez, ugyanis sokan még átmeneti 

megbízásos, vagy túlórás munkát vállalnak. A szülői támogatás főleg a lakhatás és 

élelmezésképpen nélkülözhetetlen.  

 

- A tapasztalati tőke, jó gyakorlati tudást jelent a fiatalok számára, főleg a 

presztízsszakmában. Pl. egy műszaki informatikus a gyakorlati évei után, vagy a menedzser 

néhány éves munkatapasztalat után azt mondhatja el magáról, hogy kiismeri magát a 

szakmában, önállóan vállalja a munkafeladatait, kreatív és szakmai ambíciói vannak. Ők főleg 

magánszektorban szeretnének munkát kapni, mint tapasztalt programozó informatikus, 

pénzügyi szakember (külföldi bankokban), orvos a specializálás után, aki magánklinikán is 

alkalmazható, egyetemi tanár „menő” karokon, többéves gyakorlattal/klientúrával rendelkező 

ügyvéd stb. A tapasztalati tőke Vajdaságban, a pedagógus szakmában sajnos nem jelent sokat, 

ezért képezik át magukat, ha nem találnak megfelelő munkát. Pedagógus diplomával 

                                                
103 Temerini művész szakos fiú, akinek apja nyugdíjas és földműveléssel egészíti ki a családi költségvetést, anyja 

pedig háziasszony. 
104 27 éves újságíró lány, aki tanítónak tanult 
105 27 éves fiú, jelenleg munkanélküli közgazdász 
106 Szabadkai pszichológus lány, aki munkaviszonyban van és továbbtanul. 
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vállalnak például újságírói, szerkesztői munkát, amihez még sokat kell tapasztalni és a 

munkahelyen gyakorolni egy szakképzett idősebb kollega mellett107. 

 

- Nyelvtudás alatt a vajdasági régióban, a környezetnyelv (főleg a magyar), államnyelv és az 

idegen nyelvek tudását értelmezik a diplomások. Egy magyar friss diplomás vagy jól beszéli a 

szerbet (főleg ha nagyvárosban vagy a szórványban él, hiszen szerbül kommunikált a 

környezetében és az iskolában is) és ezért nyelvezetében a magyar nem mindig tökéletes, 

vagy pedig anyanyelvén tanul és kommunikál, ami miatt viszont az államnyelvet gyengén 

tanulja meg (ez hátrány a munkavállaláskor, kivéve, ha magyar érdekeltségű cégbe kap állást 

a tömbben, vagy ha Magyarországon keres munkát). Az infunkcionális kétnyelvűség 

legtöbbször csak a falusi fiataloknál jelentkezik, míg a városban születettek mindkét nyelvet 

viszonylag jól használják.  

 

Arra a kérdésre, hogy milyen mértékben beszéli az államnyelvet, a magyar környezetben 

felnőtt fiatalok tipikus válaszai: „Egyelőre minimális szinten, de mindent elkövetek, hogy 

továbbfejlesszem a hiányosságomat ezen a téren. Tanulmányaimat végig magyar nyelven 

folytattam.” – mondja egy végig magyarul tanuló 26 éves műszaki informatikus. Hasonlóan 

nyilatkozik a másik fiatal: “Azt mondanám, hogy most már jó. Tehát, amikor elkezdtem az 

egyetemet akkor még nagyon nem jó, tehát akkor így szinte nem mertem megszólalni alapon… 

utána az egyetemen azért egész jól belerázódtam és akkor most már jól – most már tényleg 

szerb nyelven is előadok úgy, hogy – most …azt kell mondanom, hogy jól!”108  Egy magyar 

környezetben élő válaszadóm arra a kérdésre, hogy megtanult-e szerbül, így válaszolt: „Nem 

túl nagy sikerrel…, aztán ide kerültem az egyetemre Szabadkára. Itt, mint mondtam, az első 

két év vegyes, a második két év, az tiszta szerb nyelven ment, és bizony nagyon nehéz volt – ha 

visszagondolok, hogy az első évben, hát-hát hogy miket nem tudtam szerb nyelven az-az 

szörnyű, az nagyon szörnyű. És máig érzem hiányát annak, hogy Zenta városába nem igazán 

fektetnek nagy hangsúlyt arra, hogy a gyerekek – mai napig látom a rokonokról, a rokon 

gyerekekről, - hogy iskolások és nem tudják a szerb nyelvet és még azt sem tudják, hogy mi 

vár rájuk...”109 

 

                                                
107 Lásd a Magyar Szó napilap szerkesztőségében és rádióriporterként munkát vállaló fiatalok nyilatkozatát. 
108 26 éves közgazdászlány, aki most egyetemi tanársegédként dolgozik Szabadkán 
109 30 éves férjezett munkanélküli közgazdász, aki Zentán született, most Szabadkán él 
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Az idegen (főleg az angol) nyelvtudás ma fontos követelmény, amit a fiatalok kurzusokon és 

magánúton is tanulnak, mivel az iskola általában nem nyújt eleget. A jellegzetes nyelvtudás 

típusok Vajdaságban a magyar fiatal diplomásoknál (amelynek nem merítettük ki az összes 

variációit, csak amelyeket az interjúk során tapasztaltunk, vagy utaltak rá) táblázatosan a 

mellékletben találhatók.110 

 

Azok a tényezők, amelyek az államnyelvtudást meghatározzák: lakóhely környezetnyelve, a 

település nagysága/jellege és az iskolai tannyelv választás. A vajdasági magyar fiatal iskolai 

életútjában a tipikus nyelvhasználati helyzet:  

a- A tömb-magyarság térségében - Kétnyelvű óvoda, általános és középiskola magyarul, 

egyetem szerbül vagy részben anyanyelven (Szabadka), esetleg specializálás szerbül 

Vajdaságban vagy magyarul az anyaországban. 

b- A szórványban - Kétnyelvű óvoda, általános iskola magyarul, a középiskola szerbül, vagy 

részben magyarul, az egyetem szerbül (Újvidéken vagy Szabadkán).  

 

Nem kétséges, hogy a szakmát legjobb anyanyelven elsajátítani, mégis a vajdasági 

tapasztalatok a szaktudás megszerzése után az elhelyezkedés irányában már mást mutatnak. A 

sikeresebb karrier szempontjából előnyösebb, ha a fiatalok alap- és középfokon 

anyanyelvükön tanulnak, miközben kielégítően megtanulják az államnyelvet és később 

szerbül, hiszen a felsőoktatási szinten válogathatnak a piacigényes szakok közül a tannyelvtől 

függetlenül. Ha valaki gyengén tud szerbül, később már nehezebben pótolja az államnyelv 

hiányosságait, mint a magyar nyelvtudását. Az elhelyezkedéskor utólag több erőfeszítést 

igényel a szerb nyelv tanulása, mint a szükséges kisebbségi környezetnyelv ismerete. A 

fiatalok tapasztalata szerint szakmailag és területileg is mobilisabbak azok, akik kitűnően 

beszélik a szerb nyelvet, esetleg a magyart, vagy az idegen nyelvet hozzátanulják. 

 

- A számítógép kezelés minden szakmánál, de főleg a műszakinál nélkülözhetetlen és 

folyamatos igény. Ennek teljes egészében tudatában vannak a mai fiatal diplomások. Az újabb 

igényekként jelentkező képességekről, kompetenciákról a fiataloknak nincs elmarasztaló 

véleményük, hiszen kivétel nélkül mindenki megtanulja/ta a szükséges programkezelést, ha 

nem az iskolában, akkor külön kurzusokon. Legtöbben magánórákat vesznek felnőttképzési 

programok kereteiben, vagy akár barátaiktól, ismerőseiktől tanulják el a komputerkezelést. 

                                                
110 A tanulmány végén a 2. melléklet 
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- A kapcsolati tőke (ismeretség) főleg a munkakeresés idején fontos, hiszen a beajánlás 

jelentős mértékben hozzásegíthet a munkába álláshoz. Ha szelektáljuk a nyilatkozatokból az 

egyénre szabott sorsokat, akkor általánosságban a jellegzetes válaszok a munkakeresés 

módjáról: „Személyes kapcsolatokon keresztül. Ismeretség és háttér-információ nélkül nincs 

bizalom és munka se…”111 Képzett informatikus fiú álláskeresési módja, ami végül sikerrel 

járt: „Interneten böngésztem álláshirdetések után, feliratkoztam állásokat hirdető 

hírlevelekre, magán-munkaközvetítő céghez fordultam, újságban kerestem az 

álláslehetőségeket, tudattam ismerőseimmel, hogy munkát keresek…” A fiatalok néhány év 

leforgása alatt több munkahelyet cserélnek. Kezdetben elvállalnak „akármit”, néha még 

illegálisan is, de később jobb esélyek is akadnak. A pszichológiát végzett 25 éves nő 

vallomása szerint, három év alatt váltott 3 munkahelyet. Az óvóképzőben végzett 26 éves 

lány inkább azonnal átképezte magát, mert nem is reménykedett, hogy óvónőként a 

szórványban magyar kiscsoportot fog vezetni, hiszen gyermek híján nincs erre a szakmára 

szükség.  

 

A munkaközvetítői irodák főleg az alacsony iskolavégzettségű, például szakiskolát végzett, 

leghátrányosabb munkanélküli rétegnek szerveznek át- és továbbképzést. A diplomás magyar 

fiatalok zöme nem jelentkezik be a munkaközvetítő irodába. A felsőoktatási diplomával 

rendelkezők, az ismerősök és barátok által, vagy újságban, interneten meghirdetett alkalomra 

várnak. A munkaközvetítő irodákról általában kedvezőtlen a vélemény.  

 

e.) A vajdasági karrierépítő fiatalok még nem követik európai kortársaikat a másoddiploma-

szerzés terén. Elsősorban hosszan kinyúlik az alapdiploma megszerzése: 25-28 életévig is. 

Érezhető a továbbképzések és a több szakon való tanulás szándék, de a diplomások legtöbbje 

szeretne a munkaerő-piaci helyezkedése során „csak” a legfontosabb és nélkülözhetetlen 

nyelvtudást, számítógép kezelést és egyéb szakmai kreativitást megtanulni. A második 

diploma csak a kivételes tehetségek, ambíciósok és a jól szituáltak privilégiuma. Legtöbben a 

szakmában szeretnék tovább képezni magukat, de többéves sikertelen munkába állás után a 

bölcsész szakosoknál átképzések is vannak. Mivel az egyetem nem kínál átképzést, azok, akik 

nem találtak állást, új szakmában keresnek lehetőséget. Például óvónőből rádiós, tanítónőből 

újságíró vagy szociális munkás lett, a műszaki végzettségű pedig anyakönyvezetőként 

                                                
111 25 éves műszaki főiskolát végzett magyarkanizsai fiú 
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dolgozik. Az ambíciósak inkább továbbképzik magukat: a megkérdezett fiatalok közül egy 

közgazdász jelenleg PhD kurzuson van, az orvos szakosítást szeretne, a pszichológus pedig 

tovább specializál mentálhigiéniai szakon. 

 

A fiatalok többsége törődik a továbbképzésével. Szívesen vesznek részt gyorstalpalló és olcsó 

kurzusokon; viszonylag kevesen gondolkodnak másoddiploma, vagy specializálás szerzésén (a 

megkérdezettek 20%-a). Mindez összefügg az anyagi helyzetükkel és a környezeti hatásokkal 

is, hiszen a városban élők kedvezőbb feltételek mellett képezhetik tovább magukat a 

szakmában. A megkérdezettek közül leginkább a bölcsészszakosok képzik át, míg a 

közgazdászok tovább magukat. 

 

f.) A több diploma megszerzése csak a jól képesítésű, de a szakmájában nem elégedett fiatalok 

kiváltsága. Általános vélemény az, hogy a vajdasági fiataloknál a több diploma nem egy 

megszokott jelenség, hiszen állandó kereset hiányában drága és nem garantál biztos 

munkahelyet sem. Mint szakmai mobilitási tényező, amibe befektetnek, akkor jelentkezik, 

amikor egyfajta kényszer is, mert nem sikerült az eredeti szakmában elhelyezkedni. A szerbiai 

gazdasági reform lassúsága úgy tűnik azt eredményezi, hogy még mindig kevés az új 

munkahely, a külföldi munkaadók  azok, akik majd remélhetőleg a közeljövőben 

megkövetelik majd a szakirányú diplomát. Kevés fiatal gondolja úgy, hogy a szülők 

hajlandók őket hosszú évek során iskoláztatni. A megkeresett fiatalok közül112 csak két 

esetben volt példa a több diploma megszerzésére: a villamossági szakon diplomázott fiú 

beiratkozik a közgazdasági karra is, vagy az óvóképző diploma után a lány beiratkozik a 

Tanítóképző karra.  

 

g.) A válságos kilencvenes években, a sikeres karrierépítésben kirajzolódott egy racionálisan 

gondolkodó magatartás főleg a falusi fiataloknál, akik minimális anyagi befektetéssel 

szerettek volna mindenáron diplomához jutni. A szülők sugallatára a frissen érettségizők a 

legközelebbi városban választottak a felsőoktatási lehetőségek közül, elsősorban a kar 

közelsége miatt, hiszen a mindennapos ingázás olcsóbbnak tűnt, mint egy drága albérleti lakás 

a nagyvárosban több éven át.  Néhány interjúalany (főleg a műszaki-informatikai szakon), 

azért választotta a távoktatási lehetőséget, mert hétvégeken ingázó utazással megoldotta az 

óralátogatásokat.  

                                                
112 A 20 interjúalany és a fókuszcsoportban részvevő 14 fiatal közül 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 109 

 

h.) A vajdasági fiataloknál akkor fedezzük fel a kudarckerülő magatartást, amikor tudják 

magukról, hogy melyik nyelven képesek sikeresen továbbtanulni és a tannyelv függvényében 

választanak a legközelebbi városban felsőoktatási intézményt. Például, egy szerbül gyengén 

tudó középiskolás legszívesebben a Tanítóképzőbe iratkozik (ha lány) és a Műszaki főiskolára 

(ha fiú) Szabadkán, mert ez, magyar nyelven folyik. Ez nem nevezhető lustaságnak, hiszen a 

magyar nyelvkörnyezetben nem is volt alkalma megtanulni az államnyelvet. Jóhiszeműen azt 

is állíthatjuk, hogy a tömbben élő falusi és kisvárosi magyar gyerekek önhibájukon kívül eső 

tények miatt nem tudnak szerbül (az általános és középiskolában is gyengén tanítják a szerb 

nyelvet) és ezt a problémát, mivel mindenáron diplomához szeretnének jutni, egy valójában 

energiatakarékos lehetőséggel oldanák meg. Ezt a kisebbségek hátrányos helyzeteként is 

elkönyvelhetnénk, ami azt jelenti, hogy a magyar tanulók gyakran pluszenergia befektetésével 

jutnak el ugyanazon esélyekhez, mint a korabeli szerb fiatalok. A pedagógustársadalom 

folyamatosan azon vitatkozik, hogy egy szakma megszerzésében melyik út a valódi? 

Magyarul jól kitanulni a szakmát, de az elégtelen nyelvtudás miatt esélytelenebbnek lenni a 

szerbiai munkerőpiacon, vagy mindkét nyelven tanulni és ezzel bukdácsolva, nehézségek árán 

tanulja a szakmát, de kommunikál mindkét nyelven. 

 

 

6.4.2. A tipikus karrier-utakat meghatározó alaptényezők összegzése 

 

• Az életpálya-stratégiák azért differenciáltak a vajdasági fiataloknál, mert több tényező 

hatására választanak szakot (kart). Egy-egy karriersors esetében nem ugyanaz a 

tényező hat döntően, sőt egy rövid iskolai- és munkavállalási karrierben is 

megmutatkozik, hogy gyakran kell a fiatalnak alkalmazkodni, rugalmasan szakot, 

vagy munkahelyet váltani más-más környezeti hatástényező miatt. A falusi, vagy 

városi szociális háttér, vagy a nyelvi környezet más-más feltételeket szab a fiatalok 

továbbtanulásában. Részben a családi anyagi háttér függvényében (szülői sugallatra) 

döntenek, mégis kihangsúlyozzák, hogy az egyéni szakmai érdeklődés is fontos a 

számukra. Harmadsorban, a hálózathatás a városvonzás is döntő volt, (például 

Szabadka és Zenta választásakor) a magyarok részére.  

• A fiatalok általában nem követik szüleik szakmáját. Legtöbb szülő középiskolai 

végzettséggel rendelkezik. Mindössze néhány interjúalany nyilatkozott úgy, hogy a 

szakmát szüléinél ismerte meg.  
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• A költségkímélő megoldás, sokuknál döntően befolyásolta a továbbtanulást, sőt a 

kockázatkerülő magatartás jelentkezik a hátrányosabb helyzetű csoportoknál. 

Nagymértékben jelen van a tudatos jövőépítés, a piacorientált szakválasztás és a 

megfelelő munkahelyszerzés folyamatában is.  

• Nagy a tudatosság a racionális stratégiák kiválasztásában a pályaválasztáskor, vagyis a 

fiatalok kiismerik magukat a presztízsszakma megválasztásában, de ettől eltérhetnek, 

ha egy olcsóbb, vagy energiakímélő lehetőséget látnak maguknak. Nagyobb a 

hallgatói mobilitás a közgazdászoknál és a műszakisoknál, kisebb a hallgatói mobilitás 

a bölcsész és pedagógus szakon, az alacsonyabb státuszú rétegekben. Ez 

megfigyelhető úgy is, hogy a megkérdezett fiatalok közül főleg a műszaki és 

közgazdász végzettségűek jutottak több munkalehetőséghez (akár az állami, vagy 

magán szférában), nagyobb a mozgásterük a régióban, míg a bölcsészek és a 

pedagógusok a magyar településhez és állami intézményekhez kötődnek. 

• Keresett szakmák: közgazdász-menedzser, informatikus, logisztikai szakember, 

építészmérnök, pénzügyi szakértő, marketingszakember, reklámszakértő, 

farmakológus/gyógyszerész, szakorvos, fogorvos, állatorvos, szimultán fordító, 

turisztikai szakember (vendéglátóipar), vállalkozók, építész, szobafestő, kőműves, 

textilmunkás. Nem igényelt szakmák a régióban: pedagógus (főleg óvónő és tanító, 

nem pedig tanár), fémmegmunkáló munkás, fodrász, vegyész, gépkocsivezető, kertész 

bölcsészszakok (kivéve a pszichológust és az angol nyelvészt), kereskedő-eladó.  

• A fiatalok egy része nem a képzettségének megfelelő munkát végez, amit megfelelő 

munkalehetőség hiányában voltak kénytelenek elfogadni. Többsége úgy véli, hogy a 

fizetése a szerbiai átlagfizetésnél alacsonyabb (főleg az első munkahely esetében), és 

munkahely-változtatást terveznek, vagy elvándorlási hajlamaik vannak. Többségük a 

legális mellett alkalmi munkákat is vállal, és úgy gondolja, hogy munkanélküliségének 

fő oka, hogy nem rendelkezik megfelelő kapcsolatokkal, ismeretségekkel. A vajdasági 

magyar fiatalok tisztában vannak munkaerő-piaci helyzetük nehézségeivel, reális 

képpel rendelkeznek a jelenlegi munkanélküliségről, a továbbtanulási szándékuk ezért 

is kedvező.  

 

A zsákutcás karrier-pályák néhány társadalmi dimenziót foglalnak magukba, amelyeket, mint 

akadályokat esetenként a kitartó fiatalok legyőzhetnek, vagy migrációval oldják meg az 

átmeneti sikertelenséget:  
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• Gyakori, fárasztó és költséges ingázás a várostól távoli lakhely miatt; Ha a magyar 

fiatal szórványban él, sőt falun, gyakran naponta utazva jár el a legközelebbi 

szakközépiskolába, de az érettségi után is ingázó munkahelyre van kilátása, vagy 

albérletben él, ha a továbbtanulást választja (az egyetemista otthon nem gyakori 

alternatíva a vajdasági magyar hallgatók körében). 

• Eleve hátrányt jelent, ha egy fiatal nem képes az előnyöket jelentő állami felsőoktatási 

intézményben felvételizni, vagy nem piacigényes szakot választ. 

• Gyakran megreked a karrier, ha a szülők nem képesek a tanulmány költségeit 

finanszírozni, ezért alkalmi munka mellett, magán karokon, vagy kihelyezett 

tagozaton távoktatással próbálkozik a fiatal. A fiataloknál gyakori a szülőkre való 

támaszkodás, de a munkahely mellett a másodállás vállalása, vagy a fusizás is.  

• A magyar fiatal munkavállalók karrierje akadozik, ha a szerb nyelvtudásuk gyenge, 

vagy nem tudnak legalább egy világnyelvet is.  

• Nem előnyös a megszakított iskolai karrier, vagy ha többször vált főiskolát vagy 

egyetemet, ami nem a vertikális továbbképzést biztosítja egy, vagy hasonló szakon 

belül. 

• Energiakímélő megoldásként, oda iratkozik ahol számára a „legkönnyebb” 

diplomához jutni, de tulajdonképpen nem érdekli a szakma, nincs is hozzá 

képessége/alkata. 

• Sok időt és energiát elfecsérel egy fiatal, ha a munkaerőpiacon több éven át 

sikertelenül próbálkozik, vagy ha „átmenetileg” feketemunkát vállal, szakmáján kívül 

és alulfizetetten. 

 

A siker kulcsa…A fiatal interjúalanyok válaszai szerint az esélyhez kell: 

 

1. Találékonyság - „Komolyra fordítva a szót, az lesz a sikeres, aki bármilyen nehéz 

helyzetbe kerül is megpróbálja feltalálni magát, és addig küzd, amíg meg nem valósítja az 

elképzelésit, legyenek bármilyen nagyok is az akadályok. Értelemszerűen ezek az emberek 

bármilyen országban, bármilyen gazdasági helyzetben fel fogják magukat találni. 

Mindazonáltal nem ártanak a jó kapcsolatok, a merészség, az önbizalom és egy csipetnyi 

szerencse.”  

2. Kitartás -”szakmai stabilitás”  – „A sikeres ember az, aki jól érzi magát a bőrében és 

észre tudja venni a boldogságot. Kitartás kell a boldoguláshoz, egészség és nem feltétlenül 
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pénz. Érzelmi, szakmai stabilitás, egyfajta létbizonyosság. Kellenek ehhez kommunikációs 

csatornák, továbbá állandó aktivitás az életben, szakmában.”   

3. Szorgalom – ”A sikerességet, véleményem szerint, sajnos ma a média határozza meg. Ha 

bekerülünk a nyuszis magazinba, akkor sikeresek vagyunk? Igen, mondják a pletykalapok. 

Akkor mi értelme van évtizedeket szorgalmasan dolgozni? Ezt ma már kevés ember elé 

állíthatjuk tetszetős és követendő példaképként.” 

4. Sikeres karrier – „Lehet valaki akkor is sikeres, ha hivatásában eléri a csúcsot, ha meg 

tudja valósítani azt, amit szakmai szempontból eltervezett és még annál is többet. Lehet 

valaki sikeres a hobbijában pl. kiváló versmondó, sportoló, festő,.... És lehet sikeres az 

ember a családban is jó családanya, édesapa.”- mondja a közgazdász végzettségű 

médiaközpontban dolgozó lány.  

5. Hírnév – „Az átlagember számára az a sikeres, aki ismert, és aki sok pénzt keres.” 

6. Szerencse – „Sikeres ember az, akinek szerencséje van az életben. Szerencse kell, hogy 

tanulmányaidat úgy fejezd be, ahogy szeretnéd,  hogy olyan kapcsolatokat alakíts ki 

magad körül, amilyeneket te szeretnél, és akkor lesz valaki sikeres, ha azt csinálja, ott és 

akkor, ami neki a legjobban megfelel. De  a siker az nem pusztán anyagiakon múlik, 

habár anyagi vonzata is van, ám valaki azért lesz sikeres, mert azt csinálja, amit szeret…”  

7. Egy adott környezet - Az országban, régióban, településeken is kell egy adag szerencse: 

ötletek, pénz, lehetőség. Fel kell ismerni, hogy milyen lehetőségek rejlenek azon a 

településen. Olyan ember tud azonban csak boldogulni, aki ott jól érzi magát. Ehhez fűzi 

hozzá a kisfaluban élő anyakönyvvezető-nő: „Háttár kell. Szülői, családi vagy más 

környezeti háttér az elinduláshoz. Sajnos úgy látom, hogy a politikai háttér is mind 

fontosabbá válik.” 

8. Vállalkozás – „Ebben a sorrendben: kezdőtőke, szakmai hozzáértés, üzleti érzék, 

szerencse.”- foglalta össze a műszaki főiskolát végzett kanizsai fiú, akitől nincs távol a 

vállalkozási hajlam. 

9. Pénz – „A sikeres ember fogalma relatív. Többféle szempontból lehet sikeres egy ember. 

Van, aki a pénzzel méri. Minél többet keres, annál sikeresebb.” 
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6.5. Agyelszívás és emigráció 

 

A brain drain kifejezés megalkotója a Brit Királyi Akadémia, amely saját tudósainak 

Amerikába és Kanadába való kivándorlást írta le az 1950-es és ’60-as években. A brain – 

agy, a drain pedig arra utal, hogy a kivándorlás „csatornázott”: egy adott országból 

nagymértékű és gyakorlatilag egy ország-csoportba irányul, miközben a hazatérés vagy más 

országok képzett állampolgárainak bevándorlása alacsony. Hosszú ideig nemigen lehetett a 

kivándorlás problémájáról beszélni, holott súlyos nehézségeket okozott egész Kelet-Közép-

Európában és Kelet-Európában. Míg a huszadik századig inkább bevándorlási célpont, addig 

az 1. világháborútól megindul a kiművelt emberfők elvándorlása. A kivándorlás több 

hullámban zajlott,  

§ először az első világháborút követő időszakban  

§ az 1945-48 közötti években,  

§ azután 1965-től „ideiglenes munkavállalás külföldön”  

§ újabb kivándorlási hullám volt az 1970-es években, amely azután csillapodva 

folytatódott az 1980-as években.  

§ Az 1990-es években a kivándorlás felerősödött.  

 

Mi az oka az új kivándorlásnak? Mekkora a kiművelt emberfők elvándorlásának a mérete? Az 

alábbi grafikonon a kelet-európai országok közül legtöbb felsőfokú végzettségű 

Lengyelországból, majd Ukrajnából, Törökországból, Romániából, Szerbiából, 

Magyarországról távozott az OECD tagállamokba. Mivel a magasan képzettek a 

szaktudásukkal és folyamatos innovációjukkal emelik a termelés mennyiségét és minőségét, 

hatással vannak egy ország gazdasági növekedésére. Márpedig a fiatal tehetségek oda 

mennek, ahol a legkiválóbb tudósok dolgoznak. A kivételes elmék kivándorlása egy 

országból egyértelműen hátrányosan érinti az ország tudományos életét. Lassul a fejletlen 

országok felzárkózása, mivel kevesebb a képzett szakember, aki a szükséges reformokat 

mikro- és makroszinten elvégzi.  
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9. ábra: Kivándorolt értelmiségiek száma 

Ha megfigyeljük az egyes országok veszteségeit, vagy az ezer főre jutó kivándorolt felsőfokú 

végzettségűek számát, akkor a leghátrányosabb helyzetben vannak: Macedónia, Bosznia-

Hercegovina, Horvátország, Észtország, majd Szlovákia, Szerbia stb. 

 
10. ábra: 1000 lakosra jutó kivándorolt értelmiségiek száma 

1000 lakosra jutó, az adott országból az OECD tagállamaiba 
kivándorolt felsőfokú végzettségűek száma
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A kivándorlás mennyiségének és minőségének csökkentése elérhető tervezett 

kormányakcióval, amibe tartoznak:  

§ Jogi eszközök: a migráció adminisztratív korlátozásával (pl. vízumkényszer, akár 

nemzetközi szervezetek révén), 

§ Pénzelési eszközök: az állam nagyobb kiadási hajlandósággal – a kivándorlást 

fontolgató legkiválóbbak anyagi eszközökkel történő marasztalása (jól jövedelmező és 

perspektivikus állások), 

§ Szociológiai eszközök: értékrend-változás, az előnyös szakmák, tudás megbecsülése 

A kivándorlók által okozott veszteség megfizettetése igen körülményes kérdés, de meglehet 

oldani:  

§ Az „okozott kárt” vagy maga a kivándorló téríti meg (különadó a képzett migránsokra, 

tandíj-megfizetési kötelezettség kivándorlás esetén)  

§ vagy a fogadó ország ösztöndíjak, segélyek formájában (a segélyezés jelen van, de soha 

nem arányosították a képzett migrációval). 

Azok az alternatív modellek, amelyek enyhítik az értelmiségelvándorlást, a szakirodalomban 

„diaspora option” néven ismertek. Jelentése, a külföldön élő magasan képzettekkel való 

intenzív kapcsolattartás, tudásuk és kapcsolataik beépítése a hazai gazdasági és tudományos 

életbe. Ez megoldható például a következő módon: 

§ a rövid tanulmányutak, a vendégoktatói megbízások, a konferenciák és a közös kutatási 

programok, és az ezeket elősegítő mobilitás portál és adatbázis. E megoldás veszélye, 

hogy ha túl gyenge az adott ország tudományos és technológiai infrastruktúrája, akkor 

nem képes hasznosítani a diaszpóra tudását és kapcsolatait, viszont a kapcsolatokat 

kihasználva még több szakember vándorol ki. 

 

A hazatérést fontolgatóknak nyújtott segítség: információ, munkaközvetítés, kutatási 

támogatás. Megvalósulhat a „brain circulation”, az agyak körforgása. A kapcsolati és 

tudástőke a határokon mindkét irányba áramlik, bekapcsolva az országot a világ 

vérkeringésébe, gyorsítva a felzárkózást és elősegítve a versenyképességet. Az 1990-es évek 

koncepcióváltást (nézőpontváltozás) hoztak a képzett migrációval kapcsolatban. A korábban 

alacsony fejlettségű országok (pl. dél- és kelet-európai) egy meghatározott köre gyors 

fejlődésnek indult (OECD államokhoz való csatlakozás). A korábban kivándorolt magasan 

képzetteknek egy hányada hazatért, az új vándorlók egy része pedig csak néhány év 

tapasztalatszerzésért szakította meg hazai karrierjét. Ezekben, az országokban a brain 

circulation, az agyak körforgása váltotta fel az agyelszívást.  
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A vajdasági magyar egyetemisták/fiatalok elvándorlási és az anyaországban való 

továbbtanulási szándékairól több regionális kutatásban találkozhattunk. Közvetlen kérdőíves 

megkérdezésük során juthattunk a következő megállapításokhoz: „A minta úgy véli, a 

gazdasági fejlődés elmaradása és az életkörülmények változatlansága (11,3%) szintén 

aggodalomra adhat okot, és a piacgazdaságnak is várhatóan lesznek negatív hatásai (4,1%). A 

válaszadók kisebb, de számottevő része vélte úgy, hogy negatív változás már nem 

következhet, a jövő csakis jobbat hozhat (12,5%).”113 „A migrációra vonatkozó döntés 

hátterét kutatva tettük fel azt a kérdést is, hogy a Vajdaságból származó fiatalok valójában mit 

várnak jövőjüktől Magyarországon. A válaszok 46,5 százaléka a munkavállalási lehetőségek 

reményét fogalmazta meg. Tizenöt százalékuk határozatlan. A többiek elvárása sokféle, 

válaszaikat általánosságban a jobb, szebb jövő vágya, reménye hatja át. Magyarország 

befogadásában bíznak, magyar állampolgárságot remélnek, nyugodt életre, biztos 

megélhetésre vágynak, néhányan a szakmai karrier útján szeretnének elindulni. Nem egy 

fiatal említi, hogy Magyarországtól elvárná a határon túli magyarság fokozottabb támogatását, 

az irántuk való toleranciát, az előítéletesség megszűnését, az ország befogadó-készségének 

javulását... Arra a kérdésre, hogy jövőjüket miként képzelik el Jugoszláviában, a 

megkérdezettek 56,7 százaléka egybehangzóan  azt a véleményt fogalmazta meg, hogy 

Jugoszláviában egyszerűen nem tudja elképzelni jövőjét. További 24 százalékuk ír 

reményeiről (munkalehetőség, megélhetés, béke, demokrácia vágya), konkrét jövőkép 

azonban nem bontakozik ki válaszaikból... S végül, arra a kérdésre, hogy milyen feltételeknek 

volna szükséges teljesülniük ahhoz, hogy a válaszadó a végleg hazatérés döntését meghozza, 

a válaszadók 97 százaléka a békét, az anyagi körülmények javulását és a munkanélküliség 

megszűnését.”114 

 

                                                
113 Lásd: T. Mirnics Zsuzsanna tanulmányát Hazától hazáig, A Vajdaságban és Magyarországon tanuló 

vajdasági egyetemi hallgatók életkilátásai és migrációs szándékai címmel, a Magyarságkutató Tudományos 

Társaság Fészekhagyó vajdaságiak kötetében, 2001. Két vizsgált mintánk Vajdaságban élő és tanuló fiatalokból 

(159 fő), valamint Magyarországon élő és tanuló, vajdasági magyar egyetemi hallgatók (90 fő) csoportjából 

tevődött össze. 163-204 oldal. 
114 U.o. 
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7. fejezet: Kulturális érintkezések a társadalomban és az iskolában 

 

A többnemzetiségű területek jellegzetessége az, hogy a polgárok mindennapos életükben, de a 

hivatalos ügyintézés során is, akár iskolában, vagy munkahelyen találkoznak a mássággal, 

kapcsolatba kerülnek új szokásokkal, nyelvvel. A történelem során kialakult különböző 

kultúrák érintkezésük során surlódnak, kiegészítik egymást, de ugyanakkor őrzik 

sajátosságaikat. Vajon képesek-e mai fiatalok egy multietnikus és multilingvista 

környezetben, mint a Vajdaság, nem etnocentrikusan reagálni a társadalmi érintkezések 

során? Mit hozott az utóbbi évtizedek nacionalista politikája, mit hagyott ránk a délszláv 

háború a kulturális érintkezések átélésében? 

 

A kulturális életszokások néhány összetevőjének elemzésével e problémakört három síkon 

jártuk körbe: a fiatalok nemzeti és regionális identitása; olvasási szokásuk és a 

médiafogyasztás jellegzetességei egy multikulurális közegben, valamint a kulturális 

kapcsolatok által kialakult sztereotípiák és a tolerancia kérdése. Az adatokhoz a fiatalok 

kérdőíves lekérdezésének eredményeképpen jutottunk,115 az összehasonlítás és a statisztikai 

elemzés segítségével. 

 

Hipotézisek:  

(1) a multikulturális életszokások segítik a közösséget a másság elfogadásában, de egyes 

etnikumok nem egyformán élik meg a kulturális súrlódásokat és nem egyformán toleránsak;  

(2) a kulturális érintkezésekkel okozta társadalmi súrlódásokról és sérelmekről az egyes, 

társadalmi közegek és nemzetiségek véleménye különbözik 

                                                
115 Négy kutatócsoport munkájának eredménye kerül összehasonlításra: (1) Mozaik-2001, a budapesti Nemzeti 

Ifjúságkutató Intézet megrendelésére a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság kutatása, publikálva 

2002-ben; (2) Toleranciakérdés Vajdaságban, az újvidéki Scan Közvélemény-kutató Intézet a tartományi Oktatási 

Titkárságának a megbízásából készített felmérés 2003-ban és (3) Empirijsko istraživanje o životu mladih u Srbiji, a 

Szerb Oktatási és Sport Minisztérium megrendelésére a Centar za proučavanje alternativa (Alternatívák 

Kutatóközpontja), és a svédországi PRONI Intézet (Institut za socijalno obrazovanje) kivitelezésében 2002-ben 

(4) Elégedettségi színt a reformtörekvések ütemével, a Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Vajdasági 

Ifjúsági Forum szervezésében 2004 márciusában végzett véleménykutatása, nyolc vajdasági magyarlakta község 

felnőtt lakosságának körében (4125 kitöltött kérdőív). 
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(3) jelen van a rejtett idegenellenesség – elméletileg elfogadja az idegent, de a gyakorlatban 

tartózkodó, vagy elutasító. A sztereotip felfogás alapján a lakosság zöme előítéletekkel él, 

miközben nem ismeri eléggé szomszédai nyelvét és kultúráját 

(4) egy multietnikus, sőt háborút viselt közegben a személyes ismeretség és a mindennapos 

kontaktusok csökkentik a más nemzet és az idegenekkel szembeni tartózkodást és 

bizalmatlanságot. 

 

7.1. A kulturális érintkezések feltételei és a hagyaték 

 

A jugoszláviai magyarok körében már a hatvanas években kialakult egy jellegzetes vajdasági 

magatartás. Nem tudtak szembeszegülni a csendes asszimilációs politikával, főleg az 

értelmiség, jobbnak látta elfogadni a multikulturalizmus eszméjét. A jugoszláv társadalom 

Tito idejében viszonylag nyitott volt, és magasabb életszínvonalat nyújtott, mint a többi 

kelet-európai ország, ezért a vajdasági magyar nem vágyott az anyaországába, sőt 

Jugoszláviát büszkén vallotta hazájának. Nem a nemzeti értékek voltak a legfontosabbak, 

hanem a jólét, a „demokratikusnak” vélt értékek (önigazgatás, elnemkötelezettség, 

internacionalizmus, pacifizmus), akár az asszimiláció árán is. A szocialista önigazgatású 

eszme és a multikulturális törekvések ellenére az egyes köztársaságokban és a 

tartományokban megmaradtak a hagyományos kultúrák, gazdasági összefonódások, és a 

politikai viselkedésformák is sajátosak maradtak minden föderatív egységben. A hetvenes 

évek elejének ellenzéki hangnemet megütő, polgáriasodást sejtető mozgalmaival (ún. 

anarcho-liberalizmussal) Tito ugyan leszámolt, de ettől kezdve a jugoszláv társadalom szinte 

folyamatosan válságban volt, elmaradtak az esélyek a hagyományos polgári értékek 

kialakítására. Tito halálával összeomlott az önigazgatású szocializmus, és letűnt a 

mesterséges testvériség-egység jelszó is. A többségi nemzethez tartozók (szerbek) számára, 

akik rászoktak egy kollektív gondolkodásmódra, Tito haláláig az állami irányítás biztosította 

a nomenklatúrában való megmaradást. A decentralizált Jugoszláviában azonban elvesztették 

a talajt a lábuk alól, és ezt a nyolcvanas években egy új közös identitástudattal – nemzeti 

tudattal vagy nacionalista elvekkel – próbálták kompenzálni. A hatalom újraépíthette 

hierarchikus szerkezetét, a médián keresztül pedig elhitette a tömeggel, hogy minden a nép 

érdekében történik. A szerb polgárok önálló véleményformáló készsége így sohasem 

alakulhatott ki igazán. 
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Milošević a Titói korszakot a szerb sérelmek és a nagymértékű állami decentralizálódás 

szempontjából bírálta, lesújtóan nyilatkozott a jugoszláv gazdaságról és az önigazgatási 

rendszerről. Azt állította, hogy a szerb gazdaság egyenlőtlen cserének van kitéve, hogy a 

tartományok államjogi státusza miatt a szerb nemzetet balsors és lemaradás sújtja, hogy 

Koszovón a szerbek az albánok genocídiumának vannak kitéve.  A miloševići pártpolitikának 

ezek után már csak azt kellett elérnie, hogy a tömeg nacionalista felbujtatásával (szervezett 

népgyűlések Szerbia nagyvárosaiban) és az értelmiség kitaszításával a nyilvános politikai és 

művelődési életből, véghezvigye a nacionalista centralizációt. A tömeg többé nem a 

multikulturális előnyöket, hanem a politika etnifikációját116 részesíti előnyben, mint néhány 

más balkáni államban is. Ez az etnifikáció racionális stratégiaként jelent meg, vagyis egy nem 

létező gazdasági átalakulási program helyett egy nacionalista ábrándokkal teleszőtt programot 

nyújtott a naiv tömeg felé. Szerbia lakossága azonban nem reagált egyformán a pártállam 

intézkedéseire. Régiók és tartományok jelentős különbségeket mutattak fel.  

 

Vajdaság tartomány lakossága nehezen viselte az etnikus konfliktusokat, a háborús veszélyt. 

E tartomány multikulturális lakossága közt 1990-ben még gyakori volt a vegyes házasság, 

ami másfél évtized után megváltozott. 1993-ban, az egész Szerbia területén (kivéve Koszovót) 

végezett empirikus kutatások117 szerint Vajdaság lakossága kevésbé mutatott nacionalista 

magatartást, mint a szűkebb értelemben vett Szerbiáé (megfelelően 26,1% és 41,7%). 

Emlékeztetőül: ez az idő a hiperinfláció és pénzügyi összeomlás ideje, a háború kellős 

közepe, Milošević hatalmának csúcsa. Nemzeti diszkriminációs jeleket mindössze a 

tartomány lakosságának 1/3-a mutatott, míg a Belgrádtól délre eső területeken a lakosság fele 

kizárólagos volt más nemzetekkel szemben. Akkoriban a vajdaságiak 81%-a reformokban 

látta a kiutat, csak 32%-a volt nacio-forradalmi hangulatban.  

 

A magyarok, elég erős egyéni és kollektív kulturális és nemzeti szervezettséggel, a 

megmaradás érdekében fordultak saját intézményeik (pártok, civil szervezetek, egyház) és az 

anyaország felé. A pszichológus megállapítása szerint, a vajdasági magyaroknál „két olyan 

személyiségjegy figyelhető meg, amelyből arra következtethetünk, hogy a személyiség a 

folyamatos sebzettség és sebezhetőség – vulnerabilitás – állapotában él. Ezek: a 
                                                
116 Lásd a német szociológus álláspontját: Claus Offe: Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory 

Facing Triple Transition in East Central Europe, IPSA, Congress, Buenos Aires, 1991. 
117 Zagorka Golubović i saradnici: Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba.  Filip 

Višnjić Kiadó, Belgrád, 1995. 154. o. 
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kisebbrendűségi érzés és a depresszió… A kisebbrendűségi érzés további velejárója, hogy 

mindez persze a mindennapi gondolkodást, az intellektuális tevékenységet is meghatározza. 

Tudatos, de főleg nem tudatos tiltások, önbüntetéses gondolatok sokasága árasztja el a 

mindennapi életvezetéssel kapcsolatos tervezést.”118 

 

7.2. A vajdasági fiatalok identitástudata119 

 

Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy az Európa-orientáltság és a tolerancia összefügg a 

nemzeti és regionális identitás erősségével, a haza és a szülőföld felfogással, illetve a lakosság 

kulturális életszokásaival, akkor vizsgáljuk meg a vajdasági magyar fiatalok álláspontját is. A 

vajdasági magyar fiatalok identitástudatára vonatkozó kutatás120 a következő jellegzetes 

válaszokat kapta: elsődleges identitásként legtöbben a vajdasági magyart választották (56%), 

majd a magyarságot (28,5%). Elsődleges identitásként a jugoszláv állampolgárság és az 

európaiság elenyésző a mintában. Ugyanakkor a másodlagos identitásban megnőtt a magukat 

jugoszláv állampolgárnak vallók száma (27,1%), de az európaiak száma is (12,4%). A 

második identitásként majdnem 30%-uk szintén a magyart, 26,4 százalékuk pedig vajdasági 

magyart választotta. Vajdaságban tehát a megkérdezett fiatalok elsősorban (84,5 százalékban) 

a magyarságukat tartják fontosnak (56,5% második identitásként is ezt választotta). 

Rendhagyó lehet, hogy a vajdasági magyar fiatalok mindkét identitáskérdést együtt véve sem 

vallották nagy számban magukat jugoszlávnak (9+27%). Ez a tény abból eredhet, hogy már 

nem is igen tudják „melyik Jugoszláviának” az állampolgárai.  

 

                                                
118 Dr. Sági Zoltán: Délvidéki lelkiállapot, In: Fészekhagyó vajdaságiak, Szerk.: Gábrity Molnár Irén, Mirnics 

Zsuzsa, Magyarságkutató Tudományos Társaság, MTT könyvtár 4, Szabadka, 2001. 205 oldal. 
119 Lásd: Mozaik 2001, Gyorsjelentés, Magyar fiatalok a Kárpát-medencében, Szerkesztette: Szabó Andrea, 

Bauer Béla, Laki László, Nemeskéri István. Vajdaság: Gábrity Molnár Irén, T. Mirnics Zsuzsanna (240-288 

oldalak); Kiadó: Nemzeti ifjúságkutató Intézet, Budapest, 2002. 
120 A minta a vajdasági magyar fiatal lakosság életkora, neme és iskolai végzettsége szerint, valamint lakhelye 

(regionális, települési) szerint reprezentatív volt. A személyek kiválasztása véletlenszerűen történt. A 

kérdőívezés eredményeként 1526 (1017 magyar és 509 szláv) személy kérdőív adatai kerültek a mintába. A 

vajdasági magyarok adatainak elemzése képezte a kutatás fő célját, míg a nem-magyar (főleg szláv) csoport 

tagjai kiegészítő (összehasonlításra alkalmas) mintát alkottak. Lásd: Mozaik 2001, Gyorsjelentés, Magyar 

fiatalok a Kárpát-medencében, Szerkesztette: Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László, Nemeskéri István. 

Vajdaság: Gábrity Molnár Irén, T. Mirnics Zsuzsanna (240-288 oldalak); Kiadó: Nemzeti ifjúságkutató Intézet, 

Budapest, 2002. 
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A szláv minta esetében elsődleges identitásként a megkérdezettek 50,7%-a szerbnek vallotta 

magát, a többiek (26,5%) pedig főként egyéb nemzetiségűeknek (pl. montenegrói, szlovák, 

ruszin, román, német stb.) vallották magukat. A másodlagos identitásnál többségben van az 

"egyéb nemzetiség" kategória (48,1%), ami magyarázható azzal is, hogy a vegyes 

házasságokból származó válaszadóknál a családban nem domináló nemzeti hovatartozás 

fogalmazódik meg másodsorban. Biztató eredmény, hogy a Vajdaságban élő szlávok 

mintájának mintegy 18,1%-a, 2001-ben (másodlagos identitásként) európainak vallotta magát.  

  

11. ábra: A fiatalok identitásáról adott nyilatkozatok Vajdaságban (%) 
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A régió fiataljai nemzeti önidentifikáció szempontjából, két csoportra oszthatók: egyeseknél a 

regionális kötődöttség, másoknál a nemzeti kapocs a döntő. Meghatározó jelentőségű az adott 

területhez tartozás (59 %), míg a térségben a megkérdezettek legalább egyharmada 

egyszerűen magyarnak vallja önmagát. Ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson, szerintük 

fontos az önbesorolás és beszélnie kell a magyar nyelvet. Másodlagos identitásként, 

Európainak a fiatalok 9%, a többségi nemzethez tartozónak (szerb, jugoszláv) pedig 5% 

vallotta magát. 

 

A vajdasági magyar fiatalok legtöbbje szülőföldjeként Vajdaságot választotta (43,3%). Az 

autonóm terület, tehát úgy működik, mint a szülőföld fogalma. A válaszadók 25,3% 
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szülőföldként azt a települést említi, ahol jelenleg él, vagy 11,9% azt a helységet ahol 

született. A fiatalok 37%-a településhez köti a szülőföld fogalmát, míg Jugoszláviát már csak 

10%-uk választotta szülőföldjéül. A haza fogalma a magyar fiataloknál két területre osztódott 

fel: a minta 39,4%-a hazájául Jugoszláviát választotta, 38,2% viszont Vajdaságot. Haza 

fogalomként a települések, a régiók nem jelentősek. A megkérdezettek jelentéktelen száma 

ismeri el a történelmi Magyarországot hazájaként. A fiatalok tudatában dominál tehát a 

Vajdaság, mint területi egység.  

 

A nem-magyar válaszadók közül legtöbben Jugoszláviát tartják szülőföldjüknek (34,8%), 

második helyen pedig a történelmi Szerbia és Vajdaság (egyenlő arányban) szerepel. Ez 

annak a jele, hogy a válaszadók között egyforma arányban vannak őslakosok és bevándorlók-

menekültek (akik főleg az elmúlt tíz évben költöztek ide). Hazaként e csoport abszolút 

többsége (53%) Jugoszláviát ismeri el, ez jóval több a magyarok véleményéhez viszonyítva.  

Második helyen a szlávok Vajdaságot fogadják el hazájuknak (21%), míg harmadik helyen a 

történelmi Szerbiát említik (14,1%). 

                     12. ábra: Szülőföld és haza fogalmáról adott válaszok  
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 A Kárpát-medencében minden országban jelen van a területi és a nemzeti kötődés is. A 

„magyar” mint kategória kritériumainak megítélésénél a vajdaságiak egyértelműen az egyén 
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szubjektív becslését teszik mérvadóvá, s ennél valamivel kevésbé jelentős számukra a magyar 

anyanyelv és a megfelelő szintű magyarnyelv-tudás. A magyar állampolgárság és a 

magyarországi születés a legkevésbé lényeges kritérium. Elmondható, hogy a minta erős, 

szilárd magyarságtudattal rendelkezik, amelynek fő alkotóelemei a nyelv és a kulturális 

hovatartozás.  

                                  

 7.3. Önmagunk és mások értékelése és a tolerancia kérdése 

 

Európában sok nemzet és etnikai közösség él és a másság tolerálása előfeltétele az 

együttélésnek egy multikulturális környezetben. A békésnek tűnő Titói világ után Szerbiában 

jött a háború. Felháborodva figyeljük, hogy mindennapjainkban a toleranciából mind nagyobb 

hiány van, túlteng az agresszivitás (az európai tényfeltáró bizottság megállapítása 2005 

tavaszán a magyarverések és a fiatalokat érő gyakori zaklatások kapcsán). Az okokat a 

következő tényezők együtthatásában találjuk:   

1.) A háborús évek nemzedéke, amely nacionalizmuson nőtt fel, nem tanulta meg a 

toleranciát. Médiahatás, politikai poénszedésként ma is visszatérő jelenség. A 

veszélyeztetettség pszichózisát, a vesztes szindrómát éli most át Szerbia, s ez visszahat a 

fiatalok, szülők magatartására (identitászavarról van szó, amely megjelenik a gyerekek 

magatartásában is).  

2.) Nincs többé jugoszláv nemzeti hovatartozás, sőt a haza és szülőföld fogalom 

összezavarodik. Koszovó elvesztésének kérdése mind nyilvánvalóbb és a szerbség ilyenkor a 

nacionalizmusból „nyer erőt” azzal, hogy valami dominanciát mutat. A dominanciavágy ott 

jelenik meg, ahol Vajdaság magyarlakta községeiben nem csak a szerb a hivatalos nyelv, ahol 

sok iskolában több magyar osztály működik. Ebben a helyzetben a különböző etnikumok 

között versengés jelenik meg, amely elharapózik és verekedéssé, rivalizálássá alakul át. 

3.) Toleranciahiány tapasztalható főleg az új betelepülőknél. A korábbi beidegződés, 

veszélyeztetettség, talajvesztés, szegénység, traumákkal teli vesztes állapot keríti hatalmába, s 

másokat hibáztat azért, hogy elűzték, nem lehetett győztes nemzet. Viselkedési- és értékrend 

zavar jelentkezik, ami európai mércékkel nehezen mérhető dolog. Sokan a világban csak 

legyintenek, és azt mondják „balkáni magatartás”! 

4.)  A régióban élő magyarok megviselt és csalódott magatartásában szintén 

tapasztalhatók meglepő jelenségek. Gereben F. 2000-ben végzett felmérése kimutatja azt a 

tarka előítéletekkel terhelt légkört, amely a térségben dominál. Ő kétféle magyar sztereotípia 
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létét bizonyítja: míg a vajdasági autósztereotípiák nyitott kérdéseire a válaszadók 40%-a 

kizárólag pozitív tulajdonságokat sorolt fel, 15%-a vegyesen, s csak 8% csupa rosszat – addig 

a magyarországi magyarokra vonatkozóan 33% kizárólag negatív (!) tulajdonságot sorol, s 

csak 6% csupa jót. A vajdasági magyarok önjellemzésében magasan a szorgalmas vezet.121 

 

Az újvidéki Scan Közvélemény-kutató Intézet122 felmérést készített a középiskolások közötti 

nemzeti és nyelvi toleranciáról.123 A felmérés szerint a vajdasági középiskolások közel 

harmada az anyanyelvén kívül beszéli valamely más vajdasági nemzeti kisebbség nyelvét is. 

Ez természetes, hiszen Vajdaság 35%-a nem szerb lakós. Szembetűnő ugyanakkor, hogy míg 

a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok közül majd mindenki beszéli a többségi szerb 

nemzet nyelvét, addig a szerb tanulók alig tizede sajátított el kisebbségi nyelvet (javarészt 

olyan szerb hallgatókról van szó, akiknek szülei vegyes házasságban élnek). Több nyelv 

tudásával leginkább a vajdasági szlovákok és a románok dicsekedhetnek. A Montenegróból 

áttelepült családok gyerekei éreznek a legnagyobb késztetést arra, hogy megtanulják más 

vajdasági kisebbség nyelvét, s legkevésbé fogékonyak erre a Koszovóból származó diákok. A 

felmérés egyik érdekessége, hogy a vajdasági középiskolások leginkább a magyar nyelvet 

szeretnék elsajátítani, míg a népszerűségi lista utolsó helyén a ruszin nyelv áll. A növendékek 

többsége azzal indokolja a más nyelv iránti érdeklődését, hogy olyan közegben él, ahol más 

nemzetiségűek is laknak, s nyelvük elsajátításával könnyebben megértenék egymást.  

 

A diákbarátságok többnyire nem nemzetiségi alapon köttetnek: a középiskolások 

háromötödének más nemzetiségű barátja is van, s háromnegyedük vallja azt, hogy egyáltalán 

nem fontos számára, hogy milyen nemzetiségűek a cimborái. A felmérésnek vannak negatív 

eredményei is: a magyar diákok kétötöde, s a horvátok negyede mondta azt, hogy akadtak 

gondjaik nemzeti hovatartozásuk miatt. Egyesek verést is kaptak ezért, sértegették őket, 

mások pedig azt sérelmezték, hogy kinevették őket, vagy csúnyán néztek rájuk. A tanulók 

kétharmada szerint tanáraik egyáltalán nem ejtenek szót az iskolában a nemzeti és vallási 

tolerancia szükségességéről.  

 

                                                
121 GEREBEN Ferenc, A nemzetiségi magyarok kulturális és nemzeti identitása, in Kisebbségkutatás, 2001. 10 

évf. 3. szám, Budapest, Lucidus Kiadó. 
122 Az újvidéki Scan Közvélemény-kutató Intézet a tartományi Oktatási Titkárságának a megbízásából készített 

felmérés 2003-ban  
123 A vizsgálat 39 tartományi középiskola háromezer tanulójának bevonásával készült. 
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A középiskolásokban híven élnek a sztereotípiák más népekről. Míg a szerb növendékek 

okosnak, bátornak és vidámnak tartják saját nemzettársaikat, a magyarok legtöbbször az 

"agresszív", "büszke" és "lusta" jelzőt használták a szerb diákokra. A többi tanuló is 

leginkább agresszívnak, egyben bátornak és vidámnak tartja a szerb diákokat. A délvidéki 

magyar tanulók jónak, szorgalmasnak és okosnak tartják magukat, s a többiek is jónak, 

kedvesnek, vidámnak, szorgalmasnak és rendszeretőnek tartják a magyarokat. A szlovákok 

jók, szorgalmasak és okosok, a románok és a ruszinok jók, míg a montenegrói középiskolások 

legfőbb jellemvonása a lustaság, s csak ezután jellemző rájuk a bátorság és a jóság. 

 

A vajdasági magyar fiatalok magatartásvizsgálatában, a Mozaik 2001 kutatás során külön 

elemezhetők azok, akik az elsődleges identitás szempontjából vajdasági magyarként 

határozták meg önmagukat. E csoport önbecslését hasonlítottuk össze az uralkodó nemzetről 

és a magyarországi magyarokról kialakult sztereotípiáikkal. Az alábbi ábrán is látható, hogy a 

saját kulturális csoport megítélése jelentősen eltér a másik két csoport jellemzésétől. A saját 

csoport erényei a tolerancia, a becsületesség és az intelligencia. A saját csoporthoz 

viszonyítva pozitívabb a szerbek összetartásának becslése. A szerbeket a fiatalok egyszerre 

lustáknak és törekvőknek ítélik meg. A saját csoportot és a magyarországi magyarok 

csoportját széthúzónak ítélik meg. Törekvés, szorgalom szempontjából azonban a 

magyarországi magyarok kapnak a saját csoporthoz képest pozitívabb jellemzést. A 

magyarországi magyarok a tolerancia erényében lemaradnak a vajdasági magyarok megítélése 

mögött, ami megerősíti korábbi kutatási eredményeinket. Egyik csoportra sem volt jellemző a 

barátságosság. 

 

A magyarországiakról adott jellemzés pedig teljesen egybevág egy Magyarországon 

tartózkodó kutatónk, vajdaságiakkal készített interjúival: jelentős részük sértettségről, 

megbántottságról beszél; szerintük a magyarországiak nem szeretik, lenézik őket; ezt követi: 

beképzeltek, irigyek, széthúzóak, önzők, anyagiasak, maguknak valók. Amit egyik férfi az 

interjúban így fogalmazott meg: „megnézik az embert, … lesz-e haszon belőle”124 

 

                                                
124 Papp Árpád: A vajdasági magyar áttelepülők sorsa az anyaországban. In Fészekhagyó vajdaságiak, (Szerk.: 

Gábrity Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa), Szabadka. MTT Könyvtár 4. 2001 
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„A szerbek jellemzésében viszont 80%-os (!) az egyetértés abban, hogy összetartóak. 

Összességében is a szerb sztereotípia sokkalta egységesebb képet mutat: szinte ugyanaz a 

néhány szó váltakozik. Ilyenek még: erősakaratú, harcias, bosszúálló, nacionalista.”125 

 

A szerb fiatalok véleménye a kulturális másságról126 jellegzetes a térségben. Szerbiában, a 

kevesebb mint tízmillió lakosból 1/3-a nem szerb nemzetiségű. Vajon a többségi nemzethez 

tartozók hogyan viszonyulnak a kisebbségekhez? Van-e köztük olyan mértékű kulturális 

érintkezés, ami a multikulturális környezet egészséges viszonyrendszerében megfelelő? 

Mintegy másfélezer fiatal (15-24 év között) lekérdezésével (2002), arra a következtetésre 

juthattunk, hogy a mai ifjú generáció főleg Belgrádtól délre, még magán viseli az elmúlt évek 

nacionalista hagyatékát. A saját identitás meghatározásában a megkérdezettek 30%-a a szerb 

nemzethez való tartozását tartja nagyon fontosnak, ugyanakkor a Szerb államhoz tartozást 

28%-uk mondja döntőnek. A pravoszláv valláshoz való kötődés fontosságáról pozitívan a 

megkérdezettek ¼-e válaszolt. Az identitás meghatározásában a fiatalok 26%-a az élethelyet 

említi, ami a regionális tudat erősségét jelenti.  

 

Jugoszláviához való kötődésük 2002-ben már igen legyengült (14%) és még az európai 

identitás nem jelentkezett erőteljesen (11%). Általában a fiataloknál dominál a mérsékelt 

állásfoglalás az identitásuk meghatározásakor. Ugyanis 41%-47%-uk jelzi közepesen 

fontosnak a nemzeti, vallási, vagy területi hovatartozást. A szerbséghez tartozás mindenesetre 

több mint 70%-ban fontos nekik, az Európához kapcsolódást pedig alig több mint a minta fele 

tartotta közepesen fontosnak. 

 

A nemzetek közötti distancia mértékét, az egyes nemzetekről alkotott pozitív és negatív 

vélemények alapján mutatták ki. Általában a válaszok bizonytalanságot mutatnak: sok a nem 

                                                
125 HEVESI Krisztina: Magyar nemzeti autósztereotípia a Vajdaságban, in: Holnaplátók, Ifjúsági 

közérzetmérleg, (Szerk.: GÁBRITY MOLNÁR Irén, MIRNICS Zsuzsa), Magyarságkutató Tudományos 

Társaság, MTT könyvtár 5, Szabadka, 2002. 169 oldal. 
126 A kérdőíves kutatást a Szerb Oktatási és Sport Minisztériummal együttműködve végezték az Alternatíva 

Tanulmányok Központja (Centar za proučavanje alternativa) és a svéd Szociális Oktatási Intézet - PRONI 

(Instituta za socijalno obrazovanje) 2002 június 8-13 között. 1.591 fiatalt kérdeztek ki 15-24. év között, Szerbia 

területén (Koszovó nélkül). A minta reprezentatív szűkebb Szerbiára (Centralna Srbija) nézve (Belgrádtól délre), 

ahol a megkérdezettek 50% volt, míg Vajdasági tartományban és Belgrád városában a minta 25-25%-a található. 
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tudom válasz, vagy pedig nem ismerem, nem tudok dönteni. A minta 21%-nál a más 

nemzetről főleg pozitív vélemény hangzik el, ugyanannyian azonban elmarasztalóan 

vélekednek a nem szerbekről, míg a többiek a „középen” vannak, vagy nem tudják a választ. 

Ha a táblázatban megnézzük a konkrétan megnevezett nemzetek iránti viszonyulást, a 

válaszok sajátságos képet mutatnak:  

20. táblázat: Az egyes nemzetekről/népekről alkotott vélemény 
 

Véleményem a ... 
Igen 

kedvezőtlen
Kedvezőtlen 

- negatív 
Bizonytalan Kedvező 

- pozitív 
Igen 

kedvező 
Nem tud 
dönteni 

Szerbekről 1.8% 4.8% 10.8% 40.3% 35.5% 6.8% 
Macedónokról 2.1% 5.2% 27.6% 44% 9.5% 11.5% 
Oroszokról 3.5% 7.1% 28% 40.5% 10.2% 10.7% 
Montenegróiakról 4.7% 13.1% 26.5% 37.7% 9.8% 8.1% 
Németekről 6.6% 11.7% 30.1% 33.9% 7.3% 10.4% 
Magyarokról 3.9% 8.8% 34.7% 32.3% 5.3% 15% 
Zsidókról 5.5% 7.8% 38.6% 27.5% 4.9% 15.7% 
Amerikaiakról 15.3% 23.2% 25.6% 21.5% 5.2% 9.3% 
Cigányokról 10% 17.7% 36.1% 21.6% 3.5% 11% 
Horvátokról 17.9% 22% 29.7% 18.2% 2.8% 9.5% 
Bosnyákokról/ 
  Muzulmánokról 

19.4% 24.1% 31.2% 11.3% 2.5% 11.5% 

Albánokról 40.7% 25.7% 17.4% 3.8% 1% 11.4% 
 

A megkérdezetteknek 6 válaszlehetőséget kínáltak fel. Arra az állításra, hogy: “Minden 

nemzet nyitott kell hogy legyen más kultúrák felé”, 74% megkérdezett pozitívan válaszolt, 

míg a fordított kérdést: “A nyitottság a nemzetnek több kárt okoz mint hasznot”, a minta 

58%-a utasította el. A nemzetek eltűnését, vagy beolvadását az emberiségbe a megkérdezettek 

több mint 30%-a támogatná. Míg a nemzetiség fennmaradását már többen. A válaszadók 

elővigyázatosak más nemzetiségiekkel szemben, de az iskolában nem a nemzetiségi 

identifikáció tanítását tartják a legfontosabbnak. A reagálások alapján az etnocentrikus 

álláspontok és a nemzeti nyitottság megoszlik és ugyanakkor keveredik is. A minta 11%-a 

nemzetközpontú/etnocentrikus, míg 41%-ánál nyitottságot észlelünk, míg majdnem fele 

(48%) vegyes illetve kevert álláspontot mutat.  

Összefoglalóként elmondható, hogy a jugoszláv rendszerváltozás idején a fiatalok (és szüleik) 

korábbi politikai ideáljai szertefoszlottak és meg kellett birkózniuk az új társadalmi 

kritériumok felállításával, új eszményképek keresésével. A mai ifjúság számára már 
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természete, hogy vannak közöttünk szociális, intellektuális és politikai szemléletbeli 

különbségek, többségük nem is törekszik már az egyenlőségre és az átlagosságra. A vajdasági 

lakosság a szerbiai társadalmi-gazdasági folyamatok és viszonytagságainak részei. Az elmúlt 

tíz év tele volt számukra ellentmondásokkal, a lehetőségek megvonásával, problémákkal. 

Nem tudtak, képességükhöz és akaratukhoz mérten kibontakozni, munkát szerezni, a fiatalok 

se viszonylagosan korán önálló családi életet kezdeni. A társadalmi feszültségek 

megmutatkoznak a megkérdezett fiatalok válaszaiban, de a problémaérzékenység még nem 

jelenti azt, hogy nem bíznak, nem reménykednek és feladják a reményt (a nehéz 

munkavállalási körülményekhez viszonyítva optimisták, törekednek a továbbtanulásra, 

fontosak számukra a tervek és a jövő).  Szeretnének Európa, a demokratikus változások részei 

lenni, ugyanakkor nem szeretnek politizálni. Család- és jövőorientáltak, és minden vágyuk a 

békesség, a létbiztonság.  

 

A vajdasági magyar fiataloknak nagy a kockázatvállalási készsége, hisz gyermekkoruk 

válságos, háborús időszakra esett. Erkölcsi normájuk kialakításában legtöbben a 

családközpontúak lettek, sokáig szüleik házában keresik a helyüket. A leszegényedés, a 

társadalmi biztonság hiánya, akkor is fennáll, amikor éppen körvonalazzák jövőképüket, 

lehetőségeik határait (még nincs munkájuk, ingatlan tulajdonuk, új családjuk, társadalmi 

presztízsűk stb.). A vajdasági ifjak fontos tulajdonsága, hogy mindenkor kritikusak tudnak 

lenni, néha túl nagy pesszimizmussal vagy éppen optimizmussal ítélkeznek, de egészében 

véve érett meglátásaik vannak környezetükről, a nyilvános élet történéseiről. A fiatal keresi a 

helyét a társadalomban, igyekszik kialakítani a világnézetét. Némelyek jobban engednek a 

nevelés, az irányítás hatásának, mások kritikusan ellenállnak, de valamennyien építik azt az 

értékrendszert, amely a nemzedékükben majd dominál. A legtermészetesebb az, hogy az 

idősebb korosztály előbb-utóbb enged ennek a ”nyomásnak”. A társadalom átalakulásával 

mind nagyobb és újabb társadalmi cselekvéstér formálódik, amit az ifjaknak kell kihasználni, 

kitölteni. 

 

A vajdasági fiatalok magyar és szláv tagjai különböznek egymástól a kulturális identitásuk 

tekintetében és az egymásról megfogalmazott kulturális sztereotípiáknál; ugyanakkor 

értékrendi sajátosságaik nagymértékben hasonlóak. A magyarok inkább Vajdaságot tekintik 

szülőföldjükként, esetleg településorientáltak, a nem magyarok viszont inkább 

jugoszlávorientáltak, vagy a történelmi Szerbiához, illetve Vajdasághoz kötődnek. 
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A Szerb állam keretében élő magyarságban megvan a kisebbrendűségi érzés. Már az 

iskolában azt érzi, hogy többszörösen kell bizonyítani az eredményért. A magyar nem 

szívesen vesz részt a kormányzásban, rendőrségi vagy más közigazgatási munkában. Az 

érvényesülés terén úgy érzi, hogy hiányoznak a rokoni, ismeretségi kapcsolatok, az elmúlt 

tizenöt évben a kommunikációs csatornák leépültek, beszűkültek. Nem kell csodálkozni, hogy 

a vajdasági magyarok az anyaországtól vagy Európától várnak segítséget és csalódottak, ha 

elutasítja tőlük az anyaország az állampolgársági kérelmet.  

 

Az európai csatlakozás a vajdaságiak tudatában reményként és elvárásként jelenik meg. A 

lakosság szükségesnek tartja ezen az úton elsősorban:  

1. A nyitott társadalom: piaci viszonyrendszer, kommunikációs akadályok legyőzését 

2. Kulturális másság elfogadását ás az etnocentrizmus elhagyását 

3. Tolerancia megnövelését a széles tömegben 

4. Reformtörekvések igénylését, munkamotivációt,  

 

Hipotéziseink az összehasonlító másodelemzés eredményeképpen beigazolódtak: 

§ A kulturális szintnek, a történelmi múltnak, a nemzettudatnak és a regionális 

tudatkülönbségeknek köszönhetően az egyes országrészek lakossága más-más magatartással 

fogadja a nemzeti és kulturális másságot. 

§ A felnőtt lakosság nagy része elvesztette társadalmi szerepvállalási motiváltságát, ki akar 

maradni a változások forgatagából. Uralja őket a “balkáni fatalizmus” szindrómája: 

tehetetlenség érzése, passzivitás, apátia. A lakosság legtöbbjének elege van a háborúból és az 

erőszakból – majd csak valaki elvégzi a politikai rendszerváltást helyette. Az érzések, 

amelyek dominálnak: aggodalom, félelem, tehetetlenség, düh; miközben csak kevesen tettre 

készek és hisznek a változásokban. 

§ A multikulturális életszokások segítik a közösséget a másság elfogadásában, de egyes 

etnikumok nem egyformán élik meg a kulturális kapcsolatok fontosságát és nem egyformán 

toleránsak; a tolerancia foka az EU csatlakozási hajlam fokmérője is. A szerbeknél jelen van a 

rejtett idegenellenesség – elméletileg elfogadja az idegent, de a gyakorlatban tartózkodó, vagy 

elutasító. A sztereotip felfogás alapján a lakosság zöme előítéletekkel él, miközben nem 

ismeri eléggé szomszédai nyelvét és kultúráját. A reagálások alapján az etnocentrikus 

álláspontok és a nemzeti nyitottság megoszlik és ugyanakkor keveredik is. 
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§ A személyes ismeretség és a mindennapos kontaktusok csökkentik a más nemzet és az 

idegenekkel szembeni tartózkodást és bizalmatlanságot. Ezt segítenék a toleranciaprogramok, 

nyelvtanulás stb. Az őshonos vajdaságiaknak ez természetes, viszont, aki nemrégiben 

költözött ide, természetes, hogy nem tud gyorsan adaptálódni (minden tizedik vajdasági 

menekült vagy frissen beköltözött). A toleranciakérdés kapcsán szisztematikus munkára van 

szükség: az életminőség és életszínvonal emelkedésével, hasznos munkával a tehetetlenség és 

a kisebbségi érzés részben legyőzhető. 

• Fejleszteni kell a vajdasági lakosság nemzetközi, regionális kapcsolatait úgy, hogy 

érezzék, vannak esélyeik az európai felzárkózáshoz a szülőföldön maradással is. A vajdasági 

felnőtt népesség gyorsabb ütemű reformokra, életminőségének növelésére tart igényt, és 

ennek érdekében azt a politikai opciót választja, amely legtöbbet ígér és hasznosít is a 

gyakorlatban. 

 

 7.4. A multikulturális nevelés és andragógia 

 

Új, külföldről származó megközelítésmód a multikulturális nevelés. A multikulturális nevelés 

az Európai Unió oktatáspolitikáiban az egyik fontos kérdéskör. A fogalom térhódításának 

kezdetét az 1970-es évek elejére teszik (Mihály Ildikó, 2001)127, de máris története, gazdag 

szakirodalma van128. A multikulturális nevelés figyelembe veszi az oktatásszociológiai 

kutatások eredményeit a másságról, toleranciaszintekről a közvetlen társadalmi környezetben 

és megpróbálja kidolgozni, miképpen lehet mindezekkel együtt élni, és a többnyelvűséget, a 

multietnikumú identitászavarokat, vagy éppen a multikonfesszionális súrlódásokat 

elfogadhatóvá tenni. Az adragógia a multikulturális tapasztalatokban talán előrébb tart, mint 

a közoktatás, mivel a multikulturális szemléletmód a gyakorlatban jobban áthatja a 

felnőttekkel való foglalkozásokat.  

 

A multikulturális nevelés során gyakran egyoldalú megközelítésmódokkal találkozunk. Az 

európai pedagógiai szakirodalomban, legtöbben a vendégmunkások gyerekeinek nevelése 

során elemzik a multikulturális viselkedéseket, majd a roma tanulók integrációjával 

                                                
127 Mihály Ildikó (2001): A multikulturális nevelésről a világban Új Pedagógiai Szemle, 4: pp. 58-65. 
128 Electronic Magazine of Multicultural Education periodika a http://www.eastern.edu/publications/emme/ 

internet címen 
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foglalkoznak. Amerikában a feketékkel és a bevándorlókkal összefüggésben, vagyis a 

különböző bevándorló csoportok egymás közti vitája a multikulturális nevelés oka.  

 

A multikulturális nevelés egymás kölcsönös megismerését és elfogadását szorgalmazza, 

lehetőséget ad arra, hogy egy sokszínű régió, vagy akár az Európai Unió népei megismerjék 

egymást, egymással békében éljenek. A multikultulturalizmus tanításának direkt módját a 

közoktatási rendszerben nehéz elképzelni. A felnőttképzésben, a társadalomismeret 

tananyagokban már megjelennek a multikulturális adatok, tények, összefüggések. A felnőtt 

tanulók körében gyakorlatias feladatokkal, csoportmunkával, növelni lehet az egymás 

kultúrájának elfogadására irányuló törekvést. A pedagógusok felfigyelhetnek a helytörténeti 

kutatásokra, a különböző kulturális értékek felfedezésére, majd ezeket az eredményeket 

ötvözhetik a mások kultúrájának, hagyományainak, helyi történetének megismerésével és 

elfogadtatásával.  

 

A multikulturális iskola jellemzőit adaptálni lehet a felnőtt nevelés viszonyrendszerére is. A 

pedagógus hozzáállása legyen demokratikus, antirasszista, toleráns, nevelő-oktató munkájukat 

stabil értékrend alapján végezzék. Az ilyen intézményekben a nyelvi pluralizmus értéket 

jelent. Lényeges, hogy a helyi közösség normái, szokásai és hagyományai tükrözzék az 

etnikai és kulturális sokszínűséget. A pedagógusok (andragógusok) olyan oktatási és nevelési 

módszereket és olyan motivációs bázist alkalmazzanak, amelyek hatékonyan elősegíthetik a 

legkülönfélébb etnikai-nemzetiségi csoportokból vagy társadalmi osztályokból származó 

tanulók iskolai és munkahelyi előmenetelét. Az etnikai egyenrangúságot folyamatosan 

ellenőrizni kell. Fontos, hogy a multikulturális iskolában a legkülönfélébb társadalmi 

osztályokból, rétegekből származók egyenrangúságot és egyenjogúságot tapasztaljanak. A 

tananyagokban sokkal jobban kifejezésre jussanak, bemutatásra kerüljenek az egyes 

népcsoportok eredetére, hagyományaira, kultúrájára, a velük kapcsolatos fontos fogalmakra 

vonatkozó ismeretek. A multikulturális iskolában a tanulók és tanáraik egyaránt elsajátítják a 

sovinizmus, rasszizmus akár nyílt, akár rejtett, kódolt felismerését, és megtanulnak tenni ez 

ellen.  
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Külön figyelmet érdemelnek a vajdasági többnyelvű térség tannyelvhasználati kutatások129. 

Göncz Lajos saját és az évtizedek alatt felhalmozódott nemzetközi kutatási anyag tükrében, 

gyakorlati segítséget kíván adni a szülőknek, tanulóknak, tanároknak s az iskoláknak két, a 

kisebbségi helyzetben nevelkedő gyermek jövőbeni esélyeit alapvetően meghatározó 

kérdésben: iskolaválasztáskor a tannyelv megválasztásának kérdésében, illetőleg abban a 

tekintetben, hogy a másodnyelv oktatásának megkezdésére melyik a legmegfelelőbb életkor. 

A nemzetközi kutatások eredményeivel összhangban az első kérdésben a  következőképpen 

foglal állást: „Mai ismereteink tükrében tehát (leszámítva azokat az eseteket, amikor a szülők 

tudatosan és átgondoltan nyelvcserét akarnak elérni a gyereknél) mindenképpen végig 

anyanyelvi oktatás ajánlható a kisebbségi tanulóknak, mert ez teremti meg az additív 

kétnyelvűségi helyzetet.”130 A másodnyelv intézményes oktatásának optimális kezdési idejére 

vonatkozólag a viszonylagosságot hangsúlyozza, bemutatva azokat a pszicho- és 

szociolingvisztikai tényezőket, amelyeket együttesen kell számításba venni ahhoz, hogy 

megfelelő döntés szülessen. Szerinte a nyelvek fejlődése a gyermeknél szorosan összefügg: 

„A másodnyelvben elérhető nyelvi felkészültség az első nyelvben kialakult kompetencia 

függvénye. Amennyiben az első nyelvben a kompetencia alacsony és beiktatjuk a második 

nyelv intenzív tanulását, ez károsítja az első nyelv későbbi fejlődését, ami viszont a 

másodnyelvben való haladást is korlátozza. Ugyanakkor, ha az elsőnyelvi kompetencia szintje 

magas és további fejlődéséhez is megvannak a feltételek, a másodnyelv intenzív oktatása a 

leghatékonyabb módja annak, hogy funkcionális kétnyelvűség alakuljon ki és a nyelvi 

fejlődést ne érje károsodás. A kisebbségi tanulók helyzetére vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy 

két nyelv magas szintű ismerete akkor várható, ha az első nyelvük fejlődik megfelelően 

(többek között az iskola segítségével is, azt választva tannyelvnek), mert ez a második nyelv 

magas fokú ismeretét  is eredményezi, ha azt megfelelő intenzitással tanulják.”  

  

7.5. A vallási magatartás és hitoktatás 

Szerbiában/Vajdaságban a lakosság nemzeti és vallási hovatartozása között jelentős 

összefüggés található. Az „etnikai” és a „vallási” is összekeveredik, egymást kiegészíti. A 

                                                
129 Lásd a Magyarságkutató Tudományos Társaság köteteit: Göncz Lajos: A vajdasági magyarság kétnyelvűsége 

(2004), (A kisebbségi oktatás néhány kérdéséről a tannyelv tükrében, című tanulmány) és a Papp György által 

szerkesztett, Mi ilyen nyelvben élünk (2005) köteteket. 
130 U.o. 179. o. 
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vajdasági magyarság kisebbségi léte „kedvez” az egyházakhoz és a valláshoz való kötődés 

intenzitásának, mivel a vallásgyakorlás egyike a nemzeti identitást erősítő tényezőknek.  

 

A szekularizáció hatására a második világháború után mind többen vallották, hogy ateisták, 

tehát hogy nincs vallásuk, miközben nemzeti hovatartozásukhoz ragaszkodtak, vagy 

egyszerűen jugoszlávnak mondták magukat. 1953-ban az akkori Jugoszlávia területén a 

lakosság 13%-a hitetlennek vallotta magát. A politikai és nacionalista események hatására 

azonban 1991-ben a lakosságnak mindössze 2%-a vallotta magát ateistának. Legtöbben 

csatlakoztak nemzetük hagyományos vallásához, a politika újra megosztotta az embereket 

vallásuk szerint is. Vajdaságban a lakosság vallási összetétele igen heterogén képet mutat, de 

majdnem ugyanazt, amit a nemzeti hovatartozásnál észlelünk: legtöbb a pravoszláv, vagyis a 

szerb-montenegrói (a lakosságnak csaknem a 69%-a), őket a katolikusok követik (20%, a 

magyarok, horvátok); a harmadik helyen a protestánsok állnak, a lakosságnak mintegy 3,5%-

át képezik. A muzulmán vallásúak száma jelentéktelen. 

 

21. táblázat: Vajdaság lakossága vallási hovatartozása - 2002            

Összes Muzul-

mán 

Katolikus Pravoszláv Protes-

táns 

Egyéb Nem 

nyilatkozik 

Ateista Isme-

retlen 

2 031 992 8 073 388 313 1 401 475 72 159 5 367 101 144 12 583 42 876 

100% 0,39% 19,20% 68,97% 3,55% 0,26 4,97 0,61 2,11 

Forrás: Szerbiai Statisztikai Hivatal: Stanovništvo 3: 2003. p. 12 

  

A népesség-összeszámláláskor (2002) a vajdaságiak majdnem 5%-a nem nyilatkozott vallási 

hovatartozása felöl és több mint 2%-uknál ismeretlen maradt ez az adat (majdnem 

másfélszázezer ember). Feltehetően közöttük vannak az ateisták egy része, vagy a vallási 

identitásukban bizonytalan személyek. A magyarok 88% római katolikus (kb. 230 ezer), nem 

egész 6%-a protestáns (ebben van kb. 15 ezer református és 10 ezer evangélikus). Azon 

túlmenően, hogy ma Vajdaságban viszonylag kevesen vallják magukat ateistának, (0,61%) 

megállapíthatjuk, hogy a vallásosság (de nem feltétlenül a buzgó hithűség) és a vallási tudat 

fejlődése növekvő irányt mutat. Néhány évtizeddel korábban szinte minden vallás-szociológiai 

kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a vallásos emberek a társadalom marginalizált 

csoportjai (Sergej Flere: 1977. p. 597-620). Még a hatvanas évek liberálisabb időszakában is 

azt magyarázták a párthű szociológusok, hogy a szekularizáció a vajdasági környezetben 
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olyannyira tömegessé vált, hogy a lakosság 22% az ateista. Akkor a ritkaságba menő 

kérdőíves adatgyűjtemények szigorú kritériumot szabtak a vallásosság megállapítására. Ha 

valaki nem járt templomba, nem ismerték el vallásosságát, de a templomba állami 

alkalmazott, párttag, pedagógus be se tehette a lábát. 1975-ben „megállapították”, hogy 

vallási megnyilvánulások már csak a falvakban, az idősek, a parasztság és a nők körében van. 

A kilencvenes évek balkáni társadalmi zűrzavarában a helyzet megváltozott, hiszen azóta 

viszonylag nagyszámú városi értelmiségi jár templomba, sőt a fiatalok is.  

 

A nemzeti kisebbségek hitéletükben nemcsak azért küzdenek, hogy az istentiszteletet saját 

anyanyelvükön hallgathassák, hanem sok egyéb vallási és ugyanakkor nemzeti sérelem ellen 

is, ami éri őket. Jellemző a vallási jellegű sérelmekre, hogy összetartó hatásuk van, hisz még 

azokat is sújtják, akik nem egyházias beállítottságúak. Például, egy-egy vallási esemény 

betiltása, korlátozása általános etnikai üggyé minősül, és szélesebb köröket érint, mint 

hinnénk. Szerbiában és a volt Jugoszlávia területén is, a legújabb belháború 

következményeként újra a felszínre kerültek a korábbi problémák és sérelmek. Hadd említsek 

néhány jellegzetes problémakört:  

 1.) Egészen a közelmúltig jellemző volt, hogy az állam nem találja meg a kellő mércét 

az egyház ügyeibe való beavatkozáskor. Vagy eltúlozza azt, vagy kizárja az egyház az 

állampolitikából. Egyik oldalról, az államvezetés szerb hegemóniai törekvésekkel biztosította 

a pravoszláv egyház dominálását ezen a területen, vagyon-visszaszármaztatását is elkezdte, 

sőt a koszovói egyházi értékek védelme sorkérdésként kezelt; másrészt viszont a nem 

pravoszláv templomok és egyházak védelme elhanyagolt. Vajdaságban a Magyarországtól 

elcsatolt katolikus egyházmegyék korábbi egyesületi hálózatát még az első világháború után 

felszámolták, később, a szocialista államosítás során elkobozták az egyház vagyonát is, a 

tanulmányi alapokba elkülönített pénzt, betiltották a hitoktatást. 

 2.) A 2001 évi hatalmi fordulat után, a következő iskolaévben már bevezetik az 

iskolákba a fakultatív hitoktatást, de domináns hatása újra a pravoszláv egyháznak van, 

vagyis az iskolanaptárban a szerbség hagyományos nemzeti ünnepei kerülnek előtérbe, mint 

például a Szent Száva nap kötelező megünneplése. Néhány évvel később, a hitoktatás vagy az 

etika tantárgyak kötelezően választhatók lettek alap- és a középszintű oktatásban is.  
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 3.) Vajdaságban lelkészhiánnyal, a papok elöregedésének és túlterheltségének a 

problémájával kell szembenézni131.  

 4.) Az anyanyelv használata a hitélet gyakorlásában a második vatikáni zsinat után 

példamutató volt a régióban. A többnyelvű környezetben a liturgia néha nem két, hanem még 

annál is több (magyar, horvát, szlovák) nyelven folyik. Bácskában főleg a bunyevác-magyar 

kombináció a gyakori. Előfordul, hogy a különböző nyelvű misék váltogatják egymást, de 

megesik az is, hogy egyazon misén, több nyelven beszél a pap a hívőkhöz132.  

 5.) Vajdaság területén, évszázadokon át népvándorlások, ki- és betelepítések folytak. 

A sok nemzet együttélése vegyes házasságokhoz vezetett, ami megnehezítette a homogén 

vallású családok kialakulását. Ahol a szláv nyelv dominált, ott főleg a pravoszláv vallás került 

előtérbe (szerb-magyar és montenegrói-magyar házasságok). A vallási közömbösség, sőt az 

ateizmus is éppen az ilyen családokban jelentkezett, hisz a gyermeket nem tudták hova 

tartoznak133.  

 

7.5.1. Etnikus vallások a gyakorlatban 

 

A vallás etnikus jellegét a társadalmi gyakorlatban nyilvánvalóan fel lehet fedezni. Idézek az 

erre vonatkozó empirikus kutatás interjúalanyainak nyilatkozatából (Papp: 2001/3: 415. p.): 

„Mi itt Zentán a kisebbségben úgy tudtunk fennmaradni, hogy őriztük a katolikus vallást a 

szerbekkel, meg a kommunistákkal szemben, ez őrzött meg minket és ma is ez tart fönn.” Egy 

másik nyilatkozat: „Itt Feketicsen, ha református vagy, magyar vagy, ha magyar vagy 

református vagy, kevesen hagyták el ebből valamelyiket, de ha az egyik elhagyódott jött vele 

a másik is, meg a falu sem hagyta azt magában.” Az egyik zentai katolikus pap így 

hasonlította össze a „magyar egyházakat” és a „szerb egyházat”: „A pravoszlávoknál más az 

                                                
131 A második világháború után a régi szabadkai Paulinum (klasszikus gimnázium, papnevelde) épületét katonai 

kórházzá alakították át, majd elkobozták (1958. évi államosítás). A kis szemináriumi magángimnáziumi képzés 

Szabadkán 1962-ben kezdődött ismét. Az épület 1965-re készült el, amit mostanában bővítettek ki. Az előadások 

horvát nyelven folynak, magyar anyanyelvi képzéssel. 
132 Találkoztam olyan magyar középkorú vagy idősebb hívővel is, aki csak bunyevácul/horvátul tudott 

folyékonyan imádkozni vagy gyónni; ugyanakkor megtörténik horvát anyanyelvű személlyel is, hogy csak 

magyar nyelvű hitoktatásban részesülhetett a legközelebbi templomban. 
133 Észak-Bácskában a horvát-magyar házasságokban született gyermek katolikus lett, mert mindkét nemzet nagy 

része római katolikus hitvallású 
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összetartó erő. Náluk a megdönthetetlen például a slava134, a családi búcsú. Hívő vagy 

hitetlen, akkor is jön a pap a kalácsot megszegni, a vizet megáldani. Náluk az tekintély, hogy 

ő egy évben a templomnak a komája... Őnáluk ez nagyon szigorúan kötődik ahhoz, hogy 

vallás és nemzet. Ő azt az egyházat támogatja, mert ő szerb. Sem a katolicizmus, sem a 

reformátusság nem egy magyar jellegű dolog, elvben sem. A katolikus egyház minden nyelvű 

egyház. Nemcsak magyar... A szerb az nemzeti egyház. Talán a szerb pravoszláv egyház a 

»leg« ebben”.  

 

Mindkét tartalom az „etnikai” s a „vallási” is összekeveredik, egymást kiegészíti a saját 

kultúra megélése és az önazonosság-tudat megfogalmazásának terein egyaránt. Összetett 

„etnikus-vallási” jelenségekkel találkozunk (Papp: 2004: p. 227.). Egy magyar beszélgetőtárs 

így utalt erre: „A szerbek vallási és nemzeti alapon is elkülönülnek. Nehéz a kettőt 

szétválasztani. Tehát ők Szerb Pravoszláv Egyház. Ők más szemmel néznek erre. Nemzeti 

egyház. Ő azt mondja, hogy az is pravoszláv, aki nincs megkeresztelve, ha szerb.” Miért 

maradhatott meg az ateizmus évtizedei alatt is ilyen fontosnak a szerbek életében a slava? Az 

interjúalanyok válaszai: „Meg kellett és meg kell maradnia, mert a slava a szerbséggel 

egyenlő.” „Szerbnek lenni azt jelenti, hogy slavád van.” „Ez tartja össze a családokat ma is, 

de azzal is, hogy tudod, a szomszédban is van slava, és ettől közösségi a dolog.” „Sokan 

mondják közülünk, hogy fontosabb a slava, mint az egész pravoszláv hit.” A munkahelyekről 

a slava napján eltávozhat az a családtag, akinek ez a nap ünnep135.  

 

Vajdaságban a római katolikusok másképpen élik meg felekezeti hovatartozásukat. Ide 

tartoznak a magyarok és a horvát közösség. A két kisebbségnek közös plébániái, 

imaközösségei is vannak főleg Észak-Bácskában. Vajon a közös kisebbségi lét és a közös 

felekezet közelebb hozza-e egymáshoz, összekapcsolja-e ezt a két etnikumot? Egy magyar 

katolikus vallási vezető így nyilatkozott: „A horvátokkal egy szekérben vagyunk befogva. 

Ugyanaz a katolikus egyház, ugyanaz a püspökség, püspök. Teljesen más rivalitás jelenik 

meg. Az, hogy melyik nyelv lesz a többségben, előnyben, melyik lesz az egyház hivatalos 

nyelve, a papképző. Itt jelentkezhetnek nacionalista fogások, hogy a másik rovására nyerjen 

előnyöket. Ez mindig hullámzó. Pillanatnyilag kevesebb ez a küzdelem, mert eléggé semleges 

                                                
134 A slava (olvasd szlává) névnaphoz kötődő családi hagyományőrző búcsú/ünnepség, amikor a családtagok a 

munkából is kimaradhatnak. 
135 Pl. Đurđevdan – György névnap, majdhogynem a szerbek nemzeti ünnepe 
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a püspökünk, aki se a magyarságért nem áll ki, se a horvátokért, mert nem horvát.” Az 

interjúrészletből kiolvashatónak tűnik, hogy a közös kisebbségi és felekezeti azonosság 

hátterében álló konfliktusforrás egy másfajta „rivalitás” jelenléte. A vallási hasonlóságok nem 

elegendők a nemzeti/nyelvi közeledéshez. A vallási vezetők főleg a saját etnikus-kulturális 

jellemzőinek az ápolói. 

 

7.5.2. Vallásosság a magyarok körében136 

 

Keressük a vallás fontosságát a vajdasági felnőtt magyarok értékrendjében. A felkínált 

értékskálán (1-nem fontos, 5-nagyon fontos) a megkérdezett alanyok különböző 

dolgok/fogalmak közül választhattak. A válaszadók legtöbben a következő dolgokat 

értékelték: pénz, család, vallás, munka, erkölcs. A legmagasabb átlagjegy a 2,8, a 

legalacsonyabb 1,3 volt. A mintában érezhetően felfedezhető a vállalkozói hajlam, amikor a 

létfenntartás áll a központban utána pedig a béke, család, szerelem, vagy a barátság. A 

véleményezés összesített átlagjegyei így alakulnak: a 2,8 átlagjeggyel szerepel a közösségi 

élet fontossága, majd következnek a létproblémák, pl. hogy mindig megszerezhesse, amit 

akar, vagy a változatos élet. A vallás 2,4 átlagjeggyel viszonylag magasan szerepel, amit a 

vezetésre és döntésre való jog követ. A szépség világa és az Istenben való hit, a siker, a 

szakmai érvényesülés, hogy mindig elérjük céljaink, hogy segíthessünk másokon, hogy 

tiszteletben tartsuk mások véleményét, a mértékletesség, még a 2 érték felett vannak. 

  

22. táblázat: Az értékek átlagjegyei a magyarok körében – 2007 

 

                                                
136 A Kárpát-Panel 2007 nemzetközi kutatás célja: megismételhető identitás-felmérés és időszerű 

magatartásvizsgálat. Kutatáskoordinátor: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, vajdasági partner: 

Magyarságkutató Tudományos Társaság (Vajdaságban 380 fős minta) 

s.sz. Elsődleges értékek Átlagjegy s.sz. értékek átlagjegy 

1.  közösségi problémák 2,8 14. hagyományok 1,9 

2.  megszerezhesse, amit akar  2,5 15. önmegvalósítás 1,9 

3.  változatos élet 2,5 16. magyarság 1,9 

4.  Vallás 2,4 17. Pénz 1,8 

5.  vezetésre/döntésre való jog 2,3 18. erkölcsösség 1,8 

6.  szépség világa 2,2 19. Munka 1,7 
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A templomba járási szokások megfelelnek a korábbi kutatáseredményeknek: a vajdasági 

magyarok fele évente jár misére, vagyis 35,5%-a főleg Karácsonykor és Húsvétkor megy el a 

templomba, de ha ehhez hozzáadjuk azokat, akik évente egyszer, vagy még ritkábban járnak 

templomba (20%), akkor ez a válaszadók többsége. Mindössze 3,5% hetente többször, 14,7% 

jár hetente, vagy 13,6% havonta rendszeresen templomba. A válaszadók majdnem 10%-a 

soha se megy el a templomi misére.  

 

13. ábra: Milyen gyakran jár templomba? 
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A vallási szertartást fontosnak tartják a vajdasági magyarok, de inkább hagyományból vagy 

nemzeti szokásként, például elhalálozáskor (91,3%), vagy házasságkötéskor (majdnem 89%),  

születéskor/keresztelés (88,7%). A vallási önbesoroláskor a vajdaságiak 63,7%-a azt 

nyilatkozta, hogy vallásos ember a maga módján. Mindössze 30% vallásos az egyházi 

szertartás szerint.  

 

7.  Istenben való hit 2,1 20. Személyes szabadság 1,7 

8.  segíthessen másokon 2,0 21. megbecsülés 1,7 

9.  Mértékletesség 2,0 22. jó viszony az emberekkel 1,6 

10.  Siker 2,0 23. Igaz barátság 1,5 

11.  szakmai érvényesülés 2,0 24. szerelem, boldogság 1,4 

12.  tiszteli mások véleményét 2,0 25. Család 1,3 

13.  mindig elérje céljait 2,0 26. békés világ 1,3 
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14. ábra: Vallásosnak tartja magát? 
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Viszonylag kevés azoknak a száma, akik ateistának vallják magukat, ami kitűnik a következő 

kérdésből is: az Isten a vajdaságiak életében 7-es fontosságú értéket kapott a tízes értékskálán. 

Az Isten fontossága az életkorral nő, de a fiatal és az idős generáció között a megjelölt 

átlagérték különbsége mindössze 1,3. Az Istenhez való ragaszkodás a fiatalok számára 6,2 

átlagjegyet kapott, míg a korosabbaknál (35 év felett) ez az érték hetes felett van.  

 

15. ábra: Mennyire fontos Isten az Ön életében?  Átlagok korcsoportok szerint (1. egyáltalán 

nem fontos… 10. nagyon fontos) 
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Ha külön kutatjuk a fiatal generáció vallásosságát ma (Gábrity: 2002: p. 275), akkor hasonló 

adatokhoz jutunk. A közelmúlt válságos, félelmekkel telitett társadalmi közérzete az 

embereket családközpontúvá és vallásosabbá tette Szerbiában. A közélettől való menekülés a 
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vajdasági fiatalokat egyrészt családorientálttá tette, de a határon túli magyarok közül mégis a 

vajdaságiak a legkevésbé templomba járók (Gereben: 2002). A társadalomban észlelt erkölcsi 

krízis feloldását nem mindenki találta meg a hitben. Sőt a fiatalok tanúi lehettek, a pravoszláv 

egyház politizáló, nacionalista törekvéseinek, a muzulmán vallás fanatizmusának is. A 

vajdasági római katolikus egyház igyekezett bizalmat kelteni, nemzetösszetartó, segítőkész 

tevékenységével, de a családok egy része félt nyíltan kimutatni vallási hovatartozását. 

 

Egy viszonylag nagyméretű nemzetközi ifjúság kutatást a budapesti Nemzeti Ifjúságkutató 

Intézet megrendelésére végeztünk el 2001 őszén137. A kérdőív számos kérdései között 

megtalálható a vallási identitás kérdéscsoport is. A magyar válaszadók többségét születéskor 

római katolikus felekezetben keresztelték meg (88%). Csak 2,6% a reformátusok aránya, és a 

válaszadók mintegy 7,5 százalékát nem keresztelték meg. A jelenlegi vallásosságnál az 

őszinte válaszok már a fiatalok 20%-ánál kimutatja, hogy annak ellenére, hogy szülei 

megkeresztelték, a hitéletben nem igazán vesz részt. 

16. ábra: A vallásosság megélésének módja a fiataloknál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mintában igen kevesen vallásosak az egyháztanítás szerint (11,6%). Többségben vannak 

azok, akik „a maguk módján” vallásosak (64%), és jóval kevesebben azok, akik az egyház 

tanítását követik. Annak ellenére, hogy a fiatalok csoport hovatartozás tekintetében vállalják a 

vallási közösségben való tagságot, a tanítások követésében már jóval kevésbé elkötelezettek. 

A fiataloknál inkább a sajátos világkép, a remény a fontos számukra. Az egyértelműen nem 

                                                
137 A Mozaik 2001 – Kárpát-medencei fiatalok projektum keretében a vajdasági empirikus lekérdezést és 

adatfeldolgozást a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság koordinálta. 1526 (1017 magyar és 509 

szláv) fiatalt (15-28 év között), 24 magyarlakta településen kérdőíveztünk. 
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vallásos csoportok összesített aránya kb. 14%. Összhangban azzal, hogy a válaszadók 

többségére nem jellemző az egyház tanításainak követése, hanem inkább a maga módján való 

vallásosság, a vallásgyakorlás is ritka. A fiatalok majdnem fele csak évente néhányszor 

látogat el a templomba (46%), és sokan ennél is ritkábban kerülnek a vallási közösségük 

körébe. 

 

17. ábra: A vallásgyakorlás gyakorisága (templomba járás) 
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A fiatalok többsége hisz Istenben, vagy legalábbis egy magasabb hatalomban. A 

határozatlanok aránya 6,7, az ateisták aránya pedig 5,2 százalék. Az egyértelműen istenhívők 

a minta körülbelül negyedét teszik ki, a kételkedők, de emellett magukat istenhívőknek 

mondók aránya a legmagasabb. A „magasabb hatalomban” hívők számottevő kisebbséget 

alkotnak (14,4%). 

 

A vajdasági magyar népcsoport igazolja a tételt, hogy a kisebbségi lét általában „kedvez” az 

egyházakhoz és a valláshoz való kötődés intenzitásának, mivel a vallásosság és a 

vallásgyakorlás általában egyike a nemzeti identitást erősítő tényezőknek. A lefolytatott 

vallásszociológiai kérdőívezés (2007) a vajdasági felnőtt lakosság körében, vallásosabb 

helyzetre utalt, mint a 2001-ben megkérdezett fiatalok (15-28 év között) véleményének 

elemzése. A fiatalok szintén vallásosnak vallják magukat, de a templomba járás és a 

vallásgyakorlás legtöbbjük részére idegen. 

 

Összefoglaló: 

1. Szerbiában/Vajdaságban a lakosság nemzeti és vallási hovatartozása között jelentős 

összefüggés van. Jellemző a vallási jellegű sérelmekre, hogy összetartó hatásuk van, hisz még 
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azokat is sújtják, akik nem egyházias beállítottságúak.  

2. Vajdaságban mindkét tartalom az „etnikai” s a „vallási” is összekeveredik, egymást 

kiegészíti a saját kultúra megélése és az önazonosság-tudat megfogalmazásának terein 

egyaránt, így összetett „etnikus-vallási” jelenségekkel találkozunk. Az egyház „kiszorulása” 

nem jelenti a rítus jelentőségének elhalványodását, mert ezek a jelenségek nemzeti 

hovatartozásuk meghatározói is. 

3. Amikor a belháború sújtotta jugoszláv társadalomban összeomlottak az évtizedekig 

fennálló szocialista értékek, valamennyien „légüres térben” találták magukat: egyrészt a 

világnézetvesztés hatott, másrészt a hiányzó szociális biztonság miatt, valamint a gazdasági 

válság bizonytalansága, a háborús veszély miatt. Az értékrend felbomlása az embereket 

elfordította a nyilvánosságtól és a család, vallási kiscsoportok, szűk baráti kör felé fordultak. 

4. Vajdaságban kevesen vallják magukat ateistának, de a felnőtt magyar lakosság fele 

csak évente jár misére és kb. 20% hetente. A vallási szertartást fontos, de hagyományból vagy 

nemzeti szokásként. A vallási önbesoroláskor a vajdaságiak 63,7%-a azt nyilatkozta, hogy 

vallásos a maga módján és mindössze 30% vallásos az egyházi szertartás szerint. 

5. A vajdasági fiatalok elmúlt tizenöt éve tele volt a lehetőségek megvonásával, 

problémákkal. A közéletből való menekülés a fiatalokat is családorientálttá tette, de ettől még 

nem lettek szorgalmas templomba járók. A társadalomban észlelt erkölcsi krízis feloldását 

nem mindenki találta meg a hitben, pedig „divat lett” a templomba járás.  

6. A vajdasági magyar népcsoport is igazolni látszik a tételt, hogy a kisebbségi lét 

általában kedvez az egyházakhoz és a valláshoz való kötődés intenzitásának, mivel a 

vallásosság és a vallásgyakorlás általában egyike a nemzeti identitást erősítő tényezőknek. 

 

 

 7.6. Tolerancia-tanítás, konfliktuskezelés 

 

A tolerancianevelés célja az, hogy megvizsgáljuk milyen összehasonlítható türelmességgel 

viszonyulnak a fiatalok különböző társadalmi jelenségekhez, illetve idegenekhez, vagy 

másságokhoz. Más szóval, hogy kit is tartanak a fiatalok toleráns embernek? Legtöbbször 

kérdőíves felmérés segíthet bennünket a kérdés megválaszolásában138. A „Szerinted melyik a 

                                                
138 Lásd: Tolerancia-építők - Graditelji tolerancije – Construcors of tolerance, (Vajdaság toleracia-program 

euroregionális és EU-adaptációja); (Dr. Korhecz Tamás, dr. Gábrity Molnár Irén és Deli Andor). Kiadó: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 143 

legjobb definíció a türelmes vagy a "toleráns ember" jellemzésére?” kérdés esetében több 

definíció közül lehetett választani, és érdekes módon a kutató számára egy viszonylag „nem 

elfogadható” válaszra adták legtöbben a voksukat, ugyanis a minta nagy százaléka toleráns 

embernek azt tartja „aki nem tesz különbséget a másságokban”. A toleráns ember ugyanis 

nem az, aki nem tudja a másságokat megkülönböztetni, hanem az, aki éppen tudatosan észleli 

a másságot és türelmesen, illetve pozitívan reagál rá. A második helyen van a következő 

válasz: „aki a helyzettől és személytől teszi függővé a magatartását”, ami már nagyfokú 

rugalmasságot és alkalmazkodási készséget feltételez a megkérdezettek körében.  

 

A nemzeti és egyéb intolerancia egyik legveszélyesebb formája a verekedés és a fizikai 

összetűzések akár az iskolában is, különböző társadalmi atrocitások fokozataiban. 

Vajdaságban a 2005. évi felmérés során a megkérdezettek 80%-ának nem volt tapasztalata a 

fizikai kényszerítésben, de majdnem 20%-uknak igen, és ebből 10% úgy nyilatkozott, hogy 

többször is. A térségben jelentkező intoleráns viselkedésekről a fiataloknak elsősorban 

nemzetiségi összeütközések jutnak az eszükbe. Az okok között a második helyen van a rossz 

nevelés, a harmadikon pedig a szegénység jelensége. Fontos volt a kutatók számára 

megkérdezni, miként élik meg a fiatalok multikulturális régiójukat. A térségben jelentkező 

sokszínű, nyelvi, vallási helyzetet a megkérdezetteknek több mint a fele ápolná, és pozitív 

tényként kezeli, ezzel szemben azonban 35%-uk kénytelen-kelletlen ezt a tényt csak 

elfogadja. A válaszadók nemzetiségi hovatartozástól gyakorlatilag függetlenül vallják, hogy a 

vajdasági multikulturalizmus érték, amelyet ápolni kell, esetleg tényként el kell fogadni. A 

fiatalok kevesen állítják azt, hogy a sokszínűség teher a régióban. A nemzetiségi adatok 

kereszteződése alapján az elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy a szerbek a régió 

multikulturalizmusát főleg tényként kezelik (3/4-e), amit akarva-akaratlanul el kell fogadni, 

második helyen értékként, amit ápolni kell, és a harmadik helyen élik meg ezt teherként. 

Érdekes és viszonylag paradox módon a megkérdezett magyarok legtöbbje (több mint 40%-

uk) teherként éli meg a régió nemzeti sokszínűségét. Már kisebb részük fogadja el a 

többnemzetiségűséget értékként, és csupán harmadik helyen kezelik a magyarok tényként a 

multikulturalizmust. 

 

                                                                                                                                                   
Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Pannónia Alap (Szabadka) közös háromnyelvű kiadványa, Pannon 

füzetek 1, Szabadka, 2007. 
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A vajdasági iskolások körében a regionális azonosságtudat is igen erősen jelen van, így 

majdnem 60% számára teljesen elfogadható a „vajdasági vagyok” megjelölés a nemzetiségi 

hovatartozás helyettesítéseként, és majdnem további 30% tartja elfogadhatónak a nemzeti 

identitás regionális identitással történő helyettesítését bizonyos helyzetekben. Mindezek 

alapján a kutatócsoport javaslatai139, tételesen a következők: 

1. A kölcsönös tolerancia fejlesztése szempontjából a Tolerancia-programok Vajdaság 

szerte rendkívül szükségesnek és hasznosnak bizonyultak. Szisztematikus munkára van 

szükség az iskolákban is és a társadalom széles köreiben. 

2. Az életminőség és életfelfogás fokozatos változásával részben legyőzhető a 

tehetetlenség és a kisebbségi érzés. Persze, semmit sem ér az anyagi jólét, ha nem épülnek rá 

a kulturális, nyelvi/kommunikációs, erkölcsi szempontok, amelyek a toleranciát érlelik.  

3. A másság elfogadását a másság megismerésével lehet erősíteni. A másik 

megismerésével a gyűlölet könnyen eloszlatható. Az őshonos vajdaságiaknak ez természetes, 

viszont természetes, hogy nem tud gyorsan adaptálódni az, aki nemrégiben költözött ide 

(minden tizedik vajdasági lakos menekült, vagy frissen betelepült).  

3. Tolerancia-programok bevezetésével új értékrendet kell építeni a közösségépítéssel 

együtt. Ebben komoly szerepe kell lennie a médiának, a tanítóknak, az 

iskolapedagógusoknak, pszichológusoknak, akik sajnos nemigen foglalkoznak még a 

közösségi tudattal, az együvé tartozás érzésével, az egyéni esetekkel még kevésbé. 

4. Fejleszteni kell a vajdasági lakosság nemzetközi, regionális kapcsolatait úgy, hogy 

érezzék, vannak esélyeik az európai felzárkózáshoz. A vajdasági felnőtt népesség gyorsabb 

ütemű reformokra, életminőségének növelésére tart igényt, és ennek érdekében azt a politikai 

opciót választja, amely legtöbbet ígér és valósít is meg a gyakorlatban. 

 

 
 

                                                
139 U.o. 
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8. fejezet: Deviancia és az iskola szerepe 

 

8.1. Anómiás és deviáns jelenségek az ifjúság körében 

 

Minden társadalmi együttélés feltétele, hogy a társadalmi közösség tagjai betartsanak 

bizonyos normákat. Ha nem léteznének normák, akkor lehetetlenné válna az együttélés. 

Normának nevezünk minden olyan kifejezett előírást, vagy hallgatólagos elvárást, amely 

megmondja az egyén számára: hogyan viselkedjék az adott helyzetben. A norma egy támpont 

az embernek, hogy a vele érintkezésbe kerülő ember várható viselkedését előre lássa. Deviáns 

viselkedésnek azokat a viselkedéseket nevezzük, amelyek eltérnek az adott társdalomban 

elfogadott normáktól és amely a társadalom számára súlyosan káros. Ilyenek: bűnözés, 

öngyilkosság, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás és a lelki betegségek, konfliktusok. 

Például konfliktushoz vezethet az, hogy sokféle eltérő normarendszer él egymás mellett a 

társadalomban. Társadalmi normarendszerek: 

1. jogi normák – megtartásukról az állam gondoskodik, szankciókat ír elő és bünteti azt, aki 

nem tartja be. 

2. erkölcsi, vallási szabályok – megszegésüket az emberek rosszallással, megvetéssel, sőt 

kiközösítéssel büntetik, de jelen van a lelkiismeret furdalás is.  

3. szokások, illemszabályok, divatszabályok – a társadalom helyteleníti, ha nem eszerint 

cselekszünk, de ritkán bünteti. 

 

Vajon mindenfajta norma megszegését deviáns viselkedésnek kell-e tekinteni, vagy csak a 

szigorúbb szankciókkal biztosított jogi és erkölcsi normákét? A jogi normák nem feltétlenül 

védenek minden olyan erkölcsi értéket, ami a társadalom számára fontos, sőt a jogszabályok 

ellentétbe kerülhetnek az adott társadalom erkölcsi felfogásával. Ilyen esetben döntenünk kell, 

hogy a jogszabályoknak megfelelő vagy az erkölcsi normák szerinti viselkedést tekintjük 

deviánsnak. A normáknak megfelelő viselkedést, alkalmazkodásnak, konformitásnak 

nevezzük. Ilyenkor vagy saját meggyőződésem szerint nem követem el a bűncselekményt, 

mert elítélem azt, vagy azért nem teszem meg, mert félek a megtorlástól, a szankciótól, sőt az 

egyén az állandó lelkiismeret furdalástól tart.  

 

A morálstatisztika felhívta a figyelmet arra, hogy a deviancia nem egyforma arányban 
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jelentkezik minden egyes területen, tehát, a társadalmi tényezők is szerepet játszanak. A XIX. 

század második felében a normák megszegésének fajtáival és folyamataival a szociológiát 

megelőzve a lélektan kezdett foglalkozni. A kutatók rájöttek, hogy a normaszegő emberben 

van valami különös tulajdonság, sajátosság, ami őt a normatisztelő társaitól megkülönbözteti. 

Megjelennek a bűnözési-elméletek (Lombroso szerint a bűnöző biológiailag különbözik a nem 

bűnözőtől.). A XX. században a szociológusok nagy figyelmet fordítottak a viselkedések 

társadalmi oldalára és szerintük a deviancia egyik legfontosabb kiváltó oka a szegénység. 

 

A társadalmi problémák irányzatának kialakulásával egyidejűleg jelentkeztek a 

szociológiában a pluralista társadalom-felfogások, amely szerint különböző csoportok élnek 

egymás mellett és ezeknek különböző felfogásaik, értékrendszereik vannak, ezért figyelembe 

kell vennünk kulturális helyzetüket is. A különböző normaszegő viselkedéseket úgy lehet 

értelmezni, mint két réteg, csoport eltérő kultúrájának, felfogásának, értékeléseinek 

összecsapását, konfliktusát. Ugyanazt a viselkedést egy csoport elítéli, a másik pedig 

elfogadja. 

 

Az „értékkonfliktus”, vagy „kultúra-konfliktus” fogalmakkal Miller foglalkozik. Az alsó 

társadalmi osztály kultúráját, a fiatalkorú bandabűnözést létrehozó miliőnek nevezi. Ebben a 

környezetben a bűnözés a környezet normáihoz való alkalmazkodást jelenti. Ez az elmélet 

rokon azzal a felfogással, hogy a legalacsonyabb jövedelmű rétegnek egészen speciális 

kultúrája van, amelyet Oscar Lewis a „szegénység kultúrájának” nevezett. Ez az elmélet 

elsősorban előítélet, és könnyen felhasználható arra, hogy a bűnözés forrása ez a kultúra, tehát 

ezt a kultúrát meg kell szüntetni. 

 

A differenciális asszociáció elmélet Edwin Sutherland nevéhez fűződik, aki Kriminológia 

című művében fejtette ki álláspontját. Ő a bűnöző magatartás kialakulását egyszerű tanulási 

folyamatra vezette vissza és az ún. differenciális érintkezéssel kötötte össze, vagyis azzal a 

környezettel, amelyben él. A differenciális asszociáció elméletének lényege leegyszerűsítve: 

attól válik valaki bűnözővé, hogy többet van rossz társaságban, többet érintkezik bűnözőkkel, 

mint nem bűnözőkkel. Az ember, aki olyan környezetben nőtt fel és élt, ahol a bűnözés 

hétköznapi jelenségként volt jelen, maga is könnyen választhatja, mint egyetlen érvényesülési 

lehetőséget, a bűnözői életvitelt. Vagyis egy csoport hatására valaki viselkedésmintát vesz át. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 147 

Például az alkoholizmus kialakulásában van egy periódus, amikor az egyén a mértéktelenül 

ivók csoportjába tartozik, és a csoporttól veszi át az ivási szokásokat.  

 

A szociológiai megközelítések látókörében a konformitás és deviancia közötti összefüggések 

állnak a különböző társadalmi színtereken. A mai modern társadalmak szubkultúrák sokaságát 

olvasztják magukba, amelyek normarendszere a kívülállók számára deviánsnak minősülhet. 

Különbségek figyelhetők meg a hatalom és gazdagság tekintetében is, amely egyes 

csoportoknak előnyöket, másoknak hátrányokat okoz. A rablás, lopás leginkább a szegény 

sorsúak körében “népszerű”, míg a sikkasztás vagy adócsalás a gazdagabb rétegek 

viselkedésébe illik.  

 

Az anómia fogalma Emile Durkheim (1858-1927) nevéhez fűződik. Az anómia akkor alakul 

ki, amikor egy társadalomban, a társadalmi élet adott területén nem léteznek világos 

szabályok, amely iránytűje lehetnének az emberi viselkedés alakulásának. Robert K. Merton 

ebből az anómiafogalomból, vezette le saját anómia felfogását. Módosított anómia fogalma 

arra a feszültségre mutat rá, amely az elfogadott normák és a társadalmi valóság konfliktusa 

miatt alakul ki az egyénben. Merton a társadalmi értékek és a rendelkezésre álló eszközök 

korlátozottsága közti konfliktusok kezelése szerint öt fajta embertípust különböztet meg: a 

konformistát, az újítót, a ritualistát, a visszahúzódót és a lázadót. 

A konformista - Mind az általánosan elfogadott értékeket, mind azok megvalósítására 

felhasznált hagyományos eszközöket elfogadják attól függetlenül, hogy tudnak-e érvényesülni 

a társadalomban vagy sem.  

Az újító - Elfogadja a társadalom érdekeit, de a szokásostól eltérő, gyakran törvénybe 

ütköző eszközöket használ a megvalósításukhoz. Ide sorolja tehát többek között a bűnözőket. 

A ritualista - A szabályokat a szabályok kedvéért követik, minden távolabbi cél nélkül, 

kötelességből.  

A visszahúzódó - Szakított a versenyszemlélettel, mind az uralkodó értékeket, mind az 

azokhoz vezető lehetséges eszközöket elutasítja. 

A lázadó - Csak úgy, mint a visszahúzódó, elutasítja az értékeket és az eszközöket is, 

de abban különbözik tőle, hogy ezek helyébe saját, új normákat helyez, vagyis a társadalmi 

rendszer átalakításán fáradozik (pl. radikális politikai csoport). 
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A cimkézéselmélet kapcsán többek között arra keresték a kutatók a választ, hogy bizonyos 

emberekre mért ragasszák rá a “deviáns címkét”-csak így érthetjük meg magának a 

devianciának a természetét. A címkézést elsősorban a törvényt és rendet képviselő emberek 

végzik, például a pedagógusok a tanítványoknak, vagy az öregek a fiataloknak, a gazdagok a 

szegényeknek, többségi csoportok az etnikai kisebbségeknek.  

 

Vegyünk egy szemléltető példát az iskolából! A gyerekek gyakran törnek be ablaküvegeket. 

Amennyiben ezt egy jómódú szülő gyereke teszi meg, ártalmatlan csínynek minősítik. Míg 

egy szegényebb gyereknél ugyanebben a cselekedetben az ifjúkori bűnözésre való hajlamot 

fedezik fel a pedagógusok. És attól fogva, hogy a gyerek megkapja a bűnöző címkét, 

mindenki ehhez tarja magát, így viszonyul hozzá-mintegy bélyegként kíséri végig egész 

életén. És ennek hatására “újabb” bűncselekményeket követ el, és még jobban elfordul ez által 

a törvényes társadalmi élettől. Edwin Lemert a konvenciók legelső megszegését elsődleges 

devianciónak nevezi. Valamint másodlagos devianciónak nevezzük, amikor az egyén 

elfogadja a ráragasztott címkét, és maga is deviánsan viselkedik. Például sok fiatalból éppen a 

javítóintézetek, börtönök hozzák elő a devianciát. Épp azok az intézmények, amelyek 

elméletileg éppen a deviancia ellen lépnek fel140.  

 

8.2. A pedagógus/iskola szerep a deviancia megelőzésében 

                                                                                

A túlzott alkoholfogyasztás és a drogproblémák, sajnos napjainkban mindennaposak, és 

sajnos nagyon sok család és ember életét nehezítik meg. Mindkét probléma igen drága 

mulatság, sőt egészségromboló is, a társadalmi problémák komplex következményeivel. Az 

alkohol rendszeres, mértéktelen, hozzászokás szerű fogyasztásából eredő testi és lelki 

károsodásokkal járó állapotot, amely az alkoholfogyasztásról való leszokás képtelenségével 

társul, alkoholizmusnak nevezzük.  

 

Az emberek egy része azért iszik, mert jólesik neki. A fogyasztók egy másik részének ugyan 

nem esik annyira jól, de meg kell mutatniuk, hogy ők isznak, ha kell. Végül olyanok is 

vannak, akiknek egyáltalán nem esik jól, de inniuk kell ahhoz, hogy elviseljék az életet.  

Sokan úgy gondolják, hogy az alkohol valami ellen hatásos.  Szorongás ellen, gátlások ellen, 
                                                
140 Lásd: Andorka Rudolf – Buda Béla: A deviáns viselkedés 
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rossz hangulat ellen, álmatlanság ellen. Mások így bizonyítják hovatartozásukat, hiszen aki 

nem iszik a többiekkel, az kirekesztődhet a jó kis közös balhékból.  Sokan azzal jeleznek 

bizonyos dolgokat, ahogyan isznak. Egy tizenéves esetleg az alkoholt használja fel annak 

jelzésére, hogy őt már komolyan kell venni, felnőttnek kell tekinteni.  

 

Az alkoholt fogyasztó embereket három csoportba sorolhatjuk:  

• a társasági ivók (nevezik még szociális ivóknak is őket) csak társasági összejövetelek 

alkalmával fogyasztanak több-kevesebb alkoholt. Ők vannak a legtöbben.  

• rendszeresen ivók azok, akik rendszeresen (pl. mindennap vagy minden héten) 

fogyasztanak kis mennyiségű alkoholt, akár egyedül is.  

• mértéktelenül ivóknak pedig a valódi vagy a rejtett alkoholistákat, esetleg zugivókat 

nevezzük 

 

A droggal kapcsolatos problémák adódnak marihuána, kokain, heroin, a többi „utcai drog" és 

egyes gyógyszerek rendszeres használata esetén. A legálisan beszerezhető gyógyszerek; 

nyugtatók, altatók, fájdalomcsillapítók, amphetaminszármazékok szedése is vezethet 

függéshez, egyes esetekben észre sem veszi, aki rendszeresen szedi ezeket, hogy kialakult a 

szervezet dependenciája. Sok ember fordul a tudatmódosító szerekhez, hogy egyszerűen 

feldobja magát, vagy hogy könnyebben birkózzon meg a stresszes helyzetekkel, vagy oldja az 

érzelmi problémákból eredő feszültséget. Drog minden olyan termék, amely befolyásolja a 

mentális működést és ítélőképességet, és melynek fogyasztását tiltják, továbbá minden olyan 

nem tiltott termék, amelynek fogyasztása veszélyes és visszaéléshez, dependenciához vezethet 

(Elekes 1993). Drogfüggésről, káros szenvedélyről akkor beszélhetünk, ha a szervezet és a 

lélek már nem tud létezni a szer nélkül.  

 

Az iskolai oktatás során fontos időben megismertetni a fiatalokat a drogfogyasztás 

veszélyeivel és magukkal narkotikumok tulajdonságaival is. Vannak: 

1. ópium és származékai: morfin, heroin, kodein 

2.  stimulánsok: kokain és az amphetaminszármazékok 
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3. hallucinogének: LSD, marihuána vagy cannabis, hasis 

4. egyes oldószerek gőzei: ragasztó 

5. orvosi vényre kapható gyógyszerek: altatók, nyugtatók szorongásoldók, alkohollal 

kombinálva kábítószerként használhatók 

A drogfüggőség jelei: 

• állandósult tünetek: kivörösödő szemek, torokfájás, száraz köhögés és fáradságérzés 

• alvási és evési szokások gyökeres megváltozása 

• kedvtelenség, ellenséges és goromba viselkedés 

• iskolai, munkahelyi problémák, lógás 

• apátia, az érdeklődés elveszítése az eddig kedvelt dolgokkal, tevékenységekkel 

szemben is 

• elszigetelődés, eltávolodás a régi barátoktól, új társaság 

• lopás, rendszeres hazudozás, a családi kapcsolatok megszakítása 

 

Megelőzési tanácsok elsősorban a pedagógusok, szülők magatartását szabályozzák: 

• Figyeljen oda lelki eredetű problémáira. Próbálja megérteni és megfejteni a depresszió, 

szorongás, magányosság érzésének okát. Ne várja, hogy az alkohol vagy a drog oldja meg 

a problémáit.  

• Ha iszik, azt mértékkel tegye: férfiak napi két italnál, nők napi egynél ne igyanak többet. 

Egy ital lehet 3, 5 dl sör, 1, 5 dl bor vagy 3 cl tömény ital.  

• Étkezéseknél, partikon legyenek alkoholmentes italokat.  

• Kérdezze meg orvosát, hogy van-e olyan az Ön által szedett gyógyszerek között, amely 

függőséget okozhat. Különösen figyeljen oda a nyugtatókra, fájdalomcsillapítókra, 

altatókra. Az előírásokat gondosan tartsa be, és sose lépje túl a megengedett adagokat.  

• Ne szedjen rendszeresen altatókat, súlycsökkentő gyógyszereket, nyugtatókat ellenőrzés 

nélkül. Próbáljon gondjaira gyógyszermentes megoldást találni.  

Orvosi ellenőrzés nélkül ne hagyja abba folyamatosan szedett gyógyszereinek szedését. Egyes 

gyógyszerek hirtelen elhagyása komoly megvonási tünetek jelentkezését eredményezheti. Ha 
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gyógyszereket szed, tartózkodjon az alkoholtól. Az alkohol és a gyógyszerek nem jó barátok, 

a kiszámíthatatlan reakciók komoly komplikációkat okozhatnak. 

 

8.3. Vajdasági látlelet141 

                                                                                

A Vajdaságban élő magyar fiatalok 44 százaléka naponta, nyolc százaléka hetente legalább 

egy alkalommal dohányzik. A férfiak 47 százaléka, míg a nők 41 százaléka aktív dohányos. A 

nemdohányzók között nagyobb arányban találhatók a nők (45 százalék), mint a férfiak (40 

százalék). A 25-29 éves korcsoportba tartozók fele minden nap cigarettázik, míg a 20 évesnél 

fiatalabbak körében ez az arány 35 százalék.  

 

Vajdaságban szinte valamennyi megkérdezett fiatal kipróbálta már az alkohol hatását. 

„Feltehetően a kortárscsoport normái határozzák meg, hogy a bulik hangulatához ennél a 

korosztálynál hozzátartozik az alkoholizálás. Így több mint 90 százalékuk vallja, hogy szokott 

alkoholt inni.” A naponta alkoholt fogyasztók között legtöbben a sörivók találhatók, azonban 

ilyen gyakran a megkérdezettek alig több mint öt százaléka fogyaszt szeszes italt. 

  

A Mozaik 2001 kutatásban kimutatható, hogy a vajdasági fiatalok mintegy kétötöde százaléka 

próbált ki valamilyen lágy vagy kemény kábítószert. „Elsősorban a középső korosztály (20-24 

év) próbálta ki ezeket a szereket, ami összefüggésbe hozható azzal is, hogy a háborús évek 

problémái a három korosztály közül őket érintették a legintenzívebben, méghozzá a 

legnehezebb, serdülőkorukban.” Vajdaságba, a drogot kipróbálók aránya is a korral 

gyarapodik, habár a fiatalok mintegy 60 százaléka egyáltalán nem próbálja ki a kábítószert. 

Elsősorban a középső korosztály (20-24 év) próbálta ki ezeket a szereket, ami összefüggésbe 

hozható azzal is, hogy a háborús évek problémái a három korosztály közül őket érintették a 

legintenzívebben, a serdülőkorukban. A drogokat ismerők csoportjából legtöbben a 

marihuánával kísérleteztek. A veszélyesebb, „keményebb” drogokig csak kevesen jutottak el. 

Figyelemre méltó, hogy a legidősebb korosztályt érdekli legkevésbé a drogfogyasztás. Ez 

megerősítheti, hogy a marihuána elsődlegesen a serdülőkorban „bevettnek” számító szokás, a 

bulik kelléke, s nem feltétlenül a problémáktól való menekülés céljával fogyaszthatja az 

egyén. 

                                                
141 Lásd: Gábrity Molnár Irén, T. Mirnics Zsuzsanna: Mozaik 2001- Gyorsjelentés, Vajdaság, a Magyar fiatalok 

a Kárpát-medencében című tanulmánykötetben, kiadó: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, 2002. 
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9. Műhelymunka a pedagógus szakmáról  

 

A pedagógushivatás a humán erőforrás fejlesztésének szolgálatában! 

- a tanítóképzősök tollából - 142 

 

9.1. Az oktatás és nevelés, mint foglalkozás, avagy a kreatív tanár szerepe 

 

A nevelés általános emberi életjelenség, társadalmi tevékenység, valamilyen formában mindig 

és mindenütt szükséges, mert az ember egyéni, sőt társadalmi fennmaradásának is, 

továbbfejlődésének alapvető feltétele. Azért van szükség a nevelésre, hogy az ember 

beilleszkedhessen a környezetébe. Születésünkkor csak biológiailag vagyunk „emberek”, 

emberi tulajdonságainkat az idők folyamán nevelés útján sajátítjuk el. Minden cselekedetünk 

tanult cselekvés, miközben az állati nevelés ösztönös, míg az emberié tudatos. Tudatosan és 

tervszerűen segíti az egyén kifejlődését azzal, hogy előidézi, gyűjti, értékeli, kiválogatja, 

rendezi és megerősíti a fejlődésre kedvező hatásokat, illetve ellensúlyozza, gyengíti és 

elhárítja a hátrányosakat. A nevelés így beavatkozik az egyén fejlődésébe, határozott irányt 

szab annak.  A céltudatos nevelés lehetővé teszi az emberiség számára a kapott tudás 

továbbfejlesztését, miközben nem kell azon fáradozniuk, hogy pl. ismét elsajátítsuk a tűz 

csiholását. Arra törekszik, hogy megfelelően közvetítse a létfenntartáshoz szükséges technikai 

ismereteket, a nemzedékek felhalmozódott munkatapasztalatait, ismeretei, tudását, másfelől 

pedig, hogy a felnövő nemzedék megismerje a szellemi, erkölcsi és szociális értékek lényegét, 

amelyek a közösségi élet, a társadalom alapját alkotják. Arra, hogy a nevelés éppúgy mint a 

munka, az élet és a társadalom fennmaradásának, továbbfejlesztésének nélkülözhetetlen 

feltétele. 

A nevelés jellegzetességei: 

§ nemzedéki jellegű, ami azt jelenti, hogy főleg az idősebbek tanítják a fiatalokat. Ez 

függőleges viszonyulást jelent, de ezek a köteléket napjainkban egyre inkább fellazulna, 

a fiatalok is információkat adnak át, hatnak az idősekre. Ma már kölcsönhatás 

                                                
142 A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar egyetemistái Oktatásszociológia szeminárium keretében foglalkoztak 

a pedagógus szakma arculatával. Társszerzők: Törteli Ágnes, Kéri Mónika, Jaksi Anikó, Halász Tünde, Molnár 

Katalin, Buckó Beatrix. 
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jelentkezik. Ez a kétoldalú viszony mellett van olyan időszak, amikor a kortárscsoport 

szerepe megnő, például a serdülőkorban. 

§ társadalmi jellegű, vagyis nincs társadalom együttható nevelés nélkül, de nevelés sincs 

társadalom nélkül. Így tudjuk megismerni a közösségi szabályokat, viselkedési 

formákat. 

§ történelmi jellegű, mert minden kornak és társadalomnak megvan a jellegzetes nevelése, 

oktatás felépítése. Pl. a spártai nevelés szigorú volt, mert az akkori körülmények között 

jó harcosokra volt szükségük, azt pedig csak ilyen módon tudták elérni.  

§ megőrző jellegű, ugyanis igyekszik megőrizni az értékeket, azt, ami a történelem 

folyamán hasznosulhatott. Ilyen a humanizmus, ami lehet, hogy Görögországban 

emberszeretetet jelölt valamikor, de mái napig is jelen van, megváltozott formában 

§ változtató jellegű, mert a nem megfelelőt neveléssel próbálja kiküszöbölni. Itt 

megemlíthetnénk az átnevelést, amikor egy személy tulajdonságait megpróbálják 

átnevelni, hogy társadalmilag elfogadható legyen. 

§ szervezett, mert a társadalom intézményes kereteiben működik. 

§ rendszerezett is, mert a nevelés a születés pillanatában induló folyamat, amely életünk 

végéig elkísér minket. Gondoljunk az ember folyamatos beilleszkedési/alkalmazkodási 

hajlamára, vagy egy életen át tartó tanulási igényére. 

 

A nevelésnek, mint tudatos emberi tevékenységnek megindító, mozgató és irányító elemei 

vannak, amelyek meghatározzák e pedagógiai tevékenységnek a lényegét. A nevelésnek 

legalább két tényezője van, az alany és a tárgy, vagyis akitől kiindul és akire irányul a 

tevékenység, a nevelés esetében az a nevelő és a növendék. Ők intézik, közöttük történik a 

személyes kapcsolaton alapuló nevelés. Minden más tényező, az élet, a valóság, a természet 

és a társadalom spontánul érvényesülő, áttekinthetetlen hatásáradata csak nevelő tényező. Ez 

alapon teszünk különbséget a nevelés tényezői és a nevelő tényezők között. A nevelés 

tényezői a nevelő és a növendék. A nevelő tényezők pedig az ember környezetében adott, 

természeti és társadalmi környezet elemeiben. 

 

Nevelő az, aki természetes helyzetéből eredően az, amennyiben szülőről beszélünk, vagy 

megbízatása, foglalkozása alapján illetékes a gondjaira bízottakat a fejlődés útján vezetni (a 

pedagógus). Rendszerint idősebbek nevelnek fiatalabbakat, felnőttek gyermekeket. Csak 

olyan ember tud nevelni, aki fejlett, és mindenki csak azokat nevelhet, akik nála kevésbé 

fejlettek. A nevelő és a növendék között szellemi tekintetben van bizonyos távolság, de ez a 
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távolság a nevelés folyamán csökken, mert a növendék fejlődik, és nevelője fejlettségi 

fokához lépésről lépésre közelebb jut. Növendék nemcsak a gyermek és az ifjú, hanem 

objektíve mindenki, aki nevelésben részesül.  

 

A társadalmi környezetet a szociális (lakóhely, családi körülmények) és kulturális környezet 

(társadalom civilizációs és kulturális alkotásai, technikai modern eszközök) elemei alkotják, 

és jelentőségük abban áll, hogy pozitív vagy negatív irányba módosítják a természeti 

környezet tényezőit és azok hatásait. A nevelés célja azt fejti ki, hogy milyenné akarjuk 

nevelni a gyereket, ugyanis van egy, a társadalom által elfogadott embereszmény, egy 

tökéletes ember, akit minél jobban meg kell közelíteni. Az ebben a megvalósításban egymásra 

ható, egymással összefüggő tennivalói jelentik a nevelés feladatát. 

 

Az oktatásnak – mint minden más tudományos fogalomnak – egyben hétköznapi értelmezése 

is van. A hétköznapi értelmezés szerit valamely információ, ismeret, tudás megtanítását, 

kezelését, elsajátítását értjük. Tanítja, oktatja – időnként kioktatja – a szülő a gyermekét, a 

felnőtt a felnövekvőt, a többet tudó a kevéssé tájékozottat. A birtokosa megmutatja, elmondja, 

elmagyarázza, ismerteti az ismereteket, információkat az oktatásra szorulónak. Mint látjuk, a 

köznapi szóhasználatban az oktatás és a tanítás gyakran szinonimaként fordul elő. A 

szaknyelv viszont megkülönbözteti ezt a két fontos fogalmat. Az oktatás olyan, a kultúra 

közvetítésében meghatározó szerepű komplex, tudatos, tervszerű, direkt és indirekt 

tevékenység, mely az ismeretszerzésnek, a jártasságok, a készségek kiépítésének, a 

gondolkodási funkcióknak, attitűdöknek, képességeknek, magatartás-, meggyőződés 

formálásnak az alapvető eszköze, s legfontosabb törekvése az önszabályozó tanulás 

kialakítása. Azt a célirányos tevékenységet, mely a tanulás feltételeinek a megteremtését 

biztosítja, hívjuk tanításnak. 

 

Az oktatás nem lehet egyszerű átadás a nevelő részéről és átvétel a tanuló részéről, ugyanis a 

tudást csak aktívan lehet megszerezni. Fontos az alkotóképesség fejlesztése, mert az oktatás is 

egy alkotó folyamat, amelyben a tanulók képesek átrendezni ismereteiket és azokat 

felhasználni. Ehhez viszont szükséges, hogy a nevelők úgy oktassanak, hogy a tanulók 

elsősorban az ismeretek bővítésére, s azok alkalmazására törekedjenek.  

Az oktatás funkciói: 

§ A kultúra újratermelését szolgáló funkció 
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Az iskola biztosítja, hogy az újabb generációk a társadalom által megteremtett értékeket, 

normákat, kultúrát elsajátítják, ez az iskolának a kultúra újrateremtését szolgáló funkciója. A 

történelem során a család, illetve a közvetlen szocializációs közösség fokozatosan vesztett 

kultúraátadó funkcióiból, ezek nagy részét az iskola vette át. Modern korunkban azonban egy 

újabb jelensége, hogy az iskola mellett a kultúra átadásban egyre fontosabb szerepet játszanak 

a társadalom informális, civil szerveződései is, a funkció ellátásának társadalmi 

intézményrendszere, s maga a tevékenység egyre összetettebbé válik. A kultúra 

újratermelésének funkciója jelenti többek között a társadalmi tudás átadását. Ez magába 

foglalja a tudományok által megtermelt tudást, a hétköznapi jelegű tudást, technikai kultúrát, 

de ugyanakkor az értékeket, viselkedési mintákat, szabályokat, társadalmi normákat. A 

kultúraátadás, a kulturális újratermelés funkciója ugyanakkor a multikulturális 

társadalmakban új kihívásokat jelent az iskola számára. A korszerű pedagógia nem a tanulók 

sajátos családi, nemzetiségi, etnikai identitásának kulturális kötődéseivel szemben kell hogy 

ellássa e funkcióját, hanem éppen e kultúrákra alapozva, azok értékként tételezett elemeit 

felhasználva, a kultúrák egymásra hatásának feltételeit is biztosítva. Vagyis a modern 

társadalmakra már nem igaz, hogy egy adott társadalmi kultúrát kell újratermelnie az 

iskolának, inkább kulturális alkalmazkodást/rugalmasságot biztosít.  

§ Az egyének személyiségének alakítása 

A személyiségfejlesztés annyiféle, ahány tanuló létezik, hiszen minden egyes ember 

személyisége egyedi és megismételhetetlen. A szociológia számára az a fontos kérdés, hogy a 

társadalmi együttműködésben való részvétel, az érdekérvényesítés feltételrendszerének 

használata, a csoportban való mozgás, a munkához, a művelődéshez, a kultúrához, a politikai 

intézményi rendszerhez való viszony szempontjából milyen személyiségjeleket formál az 

iskola. Ennek fontos szempontjai: a műveltég, a cselekvőkészség, a jogi tudatosság, a vezetés, 

a kooperáció, a csoport tagja szerepének vállalása, a családban kifejtett tevékenység. 

§ A társadalmi struktúra újratermelése 

Az iskola egyik legfontosabb funkciója a társadalmi mobilitáshoz való hozzájárulás. 

Társadalmi mobilitás alatt azt értjük, hogy milyen jellegű és milyen mértékű az átáramlás az 

egyes társadalmi csoportok között, amikor az iskola esélyt adhat a magasabb társadalmi 

rétegbe való kerülésbe. (hátrányos helyzetűek, vagy szegények jutnak esélyhez a 

felemelkedésben, máskor a középréteg szelektálódik az iskolai diplomák és karrierépítés 

lehetőségei által stb.).   

§ Gazdasági funkció 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 156 

Az oktatási rendszer részese azoknak a folyamatoknak is, amelyekben a társadalom gazdasági 

élete zajlik. Az oktatási rendszer önmagában is jelentős gazdasági tényező, amennyiben az 

állami költségvetés egy igen jelentős tételét igényli. Felfoghatjuk egyfajta árunak, vagy 

szolgáltatásnak is, mégis a munkaerő képzése szempontjából a legjelentősebb.  

§ Politikai rendszer legitimálása 

Az iskola hol közvetlenül, hol viszont észrevétlenül a fennálló politika rend, rendszer 

legitimálását143 szolgálja. Ez szolgálhatja az éppen hatalmon lévők érdekeit, demokratikusabb 

társadalmakban azonban magának a politikai berendezésnek a legitimációjáról van szó. Az 

iskola szolgálhatja a rendszer működéséhez szükséges, mozgalmi vagy az állampolgári 

jogokhoz és kötelezettségekhez fűződő ismereteket, képességeket. 

§ A társadalmi integráció/beilleszkedés biztosítása 

A társadalom integráltsága a részrendszereinek összehangolt működését jelenti elsősorban. 

Külön figyelmet szentelhet a csonka-, vagy a nukleáris családmodellre (nagyszülők nélküli, 

kétkeresős család), amikor elhelyezést biztosít a gyerekek számára, vagy szerepet vállal a 

drog-prevenció, bűnmegelőzés esetében.  

§ Szolgáltató funkció 

Egy iskolák közvetlenül bekapcsolódhatnak környezetük különböző gyakorlati problémáinak 

megoldásába. Ez lehet tanácsadás, elemzés, vizsgálat elvégzése, programok szervezése, 

környezetvédelmi feladat ellátása, sőt munkaközvetítés is. 

§ A társadalmi változásokat segítő vagy gátló funkció 

Az iskolának valós szerepe lehet minden, a társadalomban zajló változás elősegítésében vagy 

gátlásában, még akkor is, ha e szerep sok esetben csak közvetett. Az új tudást igénylő 

területek fejlődését segítheti az iskola, de gátolhatja is azzal, hogy nem képes biztosítani 

ehhez a szakmai hátteret, vagy az infrastruktúrát. Az új munkaformák, új szabályrendszerek, 

technológiai megoldások, új kommunikációs rendszerek elterjedését segítheti, vagy 

akadályozhatja az iskola, vagy akár új értékek, normák formálásához is hozzájárulhat. 

 

9.2. Foglalkozási kompetenciák 

 

Pedagógusnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. A jó tanító, óvónő, pedagógus 

munkáját, odaadását, fáradozását képtelenség pénzzel megfizetni, hiszen ők viselik gondját a 
                                                
143 legitimál=törvényesít, törvényesnek elismer 
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„jövőnek”. A társadalmi változások sodrásában, átalakulóban vannak az iskolák, és ez a 

folyamat lassan, de elkerülhetetlenül eléri a szerbiai oktatási rendszert is. Az oktatási 

programok és kezdeményezések talán éppen egy sikeresebb és egységesebb Európa alapjait 

hivatottak lerakni, ezért érdemes lenne minél szélesebb körben megismertetni és elfogadtatni 

a bennük megfogalmazott gondolatokat. Jó lenne, ha az intézményekben folyó belső, hálózati 

tanulás, szakmai közélet, pedagógiai kultúra képes lenne asszimilálni az oktatáspolitikusok, 

kutatók és civil társadalmi csoportok gondolatait, ezzel friss áramlatokat engedve a kissé 

kopottas, múlt századi levegőtől átjárt iskolák falai közé.  

 

23. táblázat: Komplex szakmabeliség 

Hivatás „Lelki megszólítottság” - Meggyőződés 

Mesterség Speciális arculat, hitelesség, varázsosság 

Szakma Professzionalizmus 

Foglalkozás Állandó foglalatosság: 

státusz 

pozíció 

szerepkötelességek 

személyiség megfelelése 

 

Az új pedagógiai gondolkodásmódban semmi sem a régi, mást jelent a tudás, a tanulás és a 

tanár is. A tanári pálya számos eleme, jellemzője megőrizhető, de világosan ki kell jelölni 

azokat az új elvárásokat, amelyek teljesülése nélkül az iskola nem képes eleget tenni a 21. 

század társadalmi kihívásainak. A pedagógiai szakma, az elméleti kutatás és gyakorlati 

fejlesztés számos részterületén megindult a jövő előkészítése, így többek között a tanárokkal 

szembeni új elvárások megfogalmazása. A 21. században, nem a tanár lexikális tudása a 

fontos, hanem a tudás átadásának módja, rátermettsége, képessége! Nehogy azt higgyük, hogy 

a jó tanár mindig többet tud, és mindig tudja a helyes választ, mindig kiegyensúlyozott és 

nyugodt, egyformán szereti tanulóit és nincs kedvence, eltitkolja valódi érzéseit, mert így 

teremt jó légkört, olyan tanulási légkört, ami izgalmas, feldobó, ösztönző és mégis csendes, 

nyugodt, nem követ el hibákat, sohasem felejt el semmit. A jó tanár mindenekelőtt önmaga, és 

a gyerekek tudják ezt. A tanár és tanítvány közös felelősségére, és együttműködésükre épít. 

Nem belekényszerít, hanem világra hoz. Nem jutalom, amiből többet kap a kedvenc és 

kevesebbet, aki nem az, hiszen a képesség a gyermeké, a módszer a tanáré. 
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24. táblázat: A nevelői magatartás három alapvonása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A társadalmi környezetben az elmúlt évtizedben végbemenő változások lassan az iskolában is 

megkövetelik a tanári funkciók alakulását. Az iskolák a külvilágtól nem szigetelhetők el, a 

társadalmi változások nyomai tükröződnek az iskolai életben, legfőképp a tanár-diák viszony 

alakulásában. Felmerülhet bennünk a kérdés, milyen a hatékony tanár egy vajdasági 

multietnikus térségben?  

 

9.3. A pedagógus funkciók és a konfliktuskezelés 

 

Az iskola világa egyre fontosabb szerepet játszik az új háborúviselt nemzedékek társadalmi 

beilleszkedésének, szocializációjának előkészítésében, megvalósításában. A család, illetve az 

iskolán kívüli társadalmi környezet ma kevésbé képes ennek a feladatnak az ellátására, mint 

korábban, nem utolsósorban a társadalmi válságot követő növekvő munkaterhek és a 

kulturális kötelékek, értékek fellazulása miatt. A fiatalok kialakítanak maguknak sajátos 

szubkulturális csoportokat, amelyekbe tartozhatnak, de ez nagyon gyakran szembenállást is 

jelent az elvárásokkal, mindenekelőtt az társadalmi vagy iskolai teljesítmény kényszerével. 

Szaporodik az iskolakerülés, terjednek a szenvedélybetegségek. Közben a munkavállalás is 

egyre nagyobb erőfeszítést igényel, a tudás alapú társadalomban élethosszig kell tanulni, és 

képesnek kell lenni a munkaerőnk rendszeres újratermelésére. Lehet, hogy a fiatalok mindig 

és minden helyzetben lázadóak, de napjainkban a gazdasági kényszerek és a humán értékek 

közötti konfliktus is erősebben jelentkezik. Az iskola önvédelmi reflexei is azt diktálnák, 

hogy ne legyen mesterséges duzzasztógátja a fiatalokban halmozódó feszültségeknek, az 

intoleráns viselkedésnek, hanem a pedagógiai eszközök finom és szervezett alkalmazásával 

csatornázza be ezt az energiát a tudásépítés, személyiségfejlesztés folyamatába.  

Viszonyulás Jellemzők Eredmény 

Tekintélyelvű Parancsuralom, tiltás, büntetés, 

egyéni sajátosságok iránt nincs 

tolerancia 

Erős produktivitás és 

szabálykövetés, feszültség, 

bűnbakképzés, agresszió 

Ráhagyó  Vezetés hiánya, szabályok, 

elvárások hiánya 

Nincs produktivitás, 

kaotikusság 

Demokratikus Szabályok, elvárások, közös 

döntések, egyéni sajátosságok 

toleranciája, odafigyelés 

Átlagos produktivitás, jó 

közérzet, barátságok 
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Szocializációs erő lehet a modellkövetés. Modellként például az iskolán kívüli tanulásban 

megismert társadalmi szereplők, emberi egyéniségek is szolgálhatnak követendő mintaként, 

de sajnos a mai tranzíciós szerb társadalom anarchikus, maffiaszellemiséget és zűrzavaros 

társadalmi értékeket is produkál. A kortársak modellszerepe nem elhanyagolható, mivel a 

csoport tevékenységét az elért eredmény minősíti, a sikerhez való hozzájárulást pedig a 

csoport önértékelése. A mai fiatalok modellje gyakran a vállalkozói szellemű, gyors 

meggazdagodásra képes, rizikóvállaló, mobil ember, miközben a politikus-modell általában a 

végletek között mozog (legtöbbször kirekesztik az értékvilágukból). 

 

A tanulás szociális kontextusban valósul meg, amikor mindenki, tanár és diák is, szerepeket 

vállal és játszik el. A szerepek változnak attól függően, hogy a szereposztó társadalom éppen 

milyen állapotban van. A válságot átélő társadalomban gyakran észleljük a pedagógus szakma 

leértékelődését is. Ez a helyzet Szerbiával is. A tanár korábban a tekintély és a tudás 

megjelenítője volt, ma küzdelmes munkavár rá, hiszen egy tudásmenedzsment része, aki az 

oktatási folyamat szervezéséért és eredményéért felel. Tekintély helyett az egymásrautaltságot 

és az együttműködés értékét próbálja képviselni, de az egyik szerepből a másikba nem tud 

konfliktusmentesen átlépni. 

 

A mai fiatalok az egyszerű, mindenki számára elfogadható szabályrendszer kialakításában is 

szeretnék hallatni szavukat. Az iskolában az együttműködés során olyan értéktartó 

szabályrendszereket kellene kialakítani, amelyet mindenki elfogad és betart. Érzékeltetni kell 

a szabályok betartásának fontosságát, de bölcsen engedni a társadalmi változások előretörését 

is az új generáció igényeivel. A szabályok megszegésének büntetése ne hatalmi, kizáró 

következménnyel járjanak, hanem a javító szándékú, előrelátó, alkotó jellegű, kárpótló 

cselekvések kerüljenek előtérbe. A büntetés gyakran nem célravezető, sőt sokkal 

eredményesebb, ha a tanuló érzi a tanár elfogadását, szeretetét. Egy-egy tárgyilagos, korrekt 

megjegyzéssel így ösztönzően hathatunk a diák felelősségérzetére, lelkiismeretére. Ezek a 

kollaboráns, kooperatív módszerek alkalmazása az órán, melyek növelik a diákok részvételét 

a tanulási folyamatban, segítik az együttműködés és a felelősségérzet fejlesztését.  

 

Egy tanító feladatköre nem merül ki az ismeretek átadásában, a tanulók 

képességfejlesztésében, a motiválásban, érdeklődésfelkeltésben-a tanári munka egyik 

legfontosabb eleme, hogy segítse a gyermeket abban, hogy önmagával és embertársaival 
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harmonikus kapcsolatban legyen. Az iskola, az a hely ahol fejlődhet a gyerek képessége, hogy 

az adódó konfliktusokat a másik ember véleményének tiszteletben tartásával, érzelmeinek 

figyelembevételével meg tudja oldani144.  Az iskolai élet különböző interakciók sorozatában 

valósul meg. Az interakciók egyben a konfliktusok előfeltételei is lehetnek. Az iskolai 

konfliktusok az egyes interakciókból adódhatnak, változékonyak, váratlanok és előre nem 

kiszámíthatóak. Itt nem csak tanár-diák interakcióra gondolunk, hanem a gyerekek egymás 

közötti interakciójára, a tanárok egymáshoz viszonyulására és a tanár-szülő kapcsolatra is. A 

gyakorlatban négyféle interakciót különböztethetünk meg az iskolában: tanár-gyerek, gyerek-

gyerek, tanár-tanár, tanár-szülő. A pedagógus reakciója és magatartása a konfliktusokra, a 

megoldás folyamatában, nem csak pillanatnyi befolyással bír a gyerekre, hanem 

alkalmazkodóképessége és normakövető kialakulásának is meghatározója.  

 

Az osztályzás fontos konfliktusforrás, ugyanis a tanulók önértékelése általában a pedagógus 

értékelésének függvényében alakul ki. Ennek súlyát csak megnöveli az a tény, hogy a gyerek 

további pályafutása, iskoláztatása az előző tanulmányi előremenetekétől, azaz jegyeitől is 

függ. Az osztályzás gyakran a tanárok „önkényes fegyvere”.  

 

Bármely konfliktus esetében az adott konfliktushelyzetben a felek négyféle módon 

reagálhatnak, amit két tényező határoz meg: a konfrontáció és a megegyezés. Ezt a négyféle 

lehetséges pedagógus reakciót a következő táblázat szemlélteti: 

 

25. táblázat: Konfliktuskezelő reakciók 

 1 2 3 4 

konfrontáció elkerülhetetlen elkerülhető elkerülhető Elkerülhetetlen 

megegyezés lehetetlen lehetetlen lehetséges Lehetséges 

 • Hatalmi harc 

• Önkényesség 

• „sors” 

Gyakori 

kommunikációs 

problémák és 

zavarok, 

frusztrációt 

keltenek, növekvő 

feszültséget, 

• A boldog 

tudatlanság 

állapota 

• Konfliktus-

kerülés 

• Békéltetés 

• Módszeres 

• Megoldásra 

törekvés 

• Kompromisszum 

• Adok-kapok 

 

                                                
144 Lásd: Konfliktusok az iskolában (1991); Horvát-Szabó Katalin; Budapest, Oktatáskutató Intézet 
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stresszt okoznak. halasztgatás 

• passzivitás 

 

A két középső oszlop szerint a konfliktus forrását olyan nézet vagy elképzelés jelenti, amely 

nem kerül felszínre, ezért kommunikációs problémák lépnek fel. A felek óriási energiát 

fektetnek abba, hogy támogatókat gyűjtsenek maguk köré, miközben csak beszélnek arról, 

akivel szemben állnak, ahelyett, hogy leülnének velük a konfliktusok tisztázására. Az első 

illetve negyedik oszlopban feltüntetett viselkedés azon fog múlni, hogy mekkora kockázata 

van az adott konfliktus helyzetnek. Az első oszlopbeli helyzetben a felek, gyakran a 

feljebbvalójukhoz fordulnak, a döntéshozatal ügyében és reményében. Az a főnök, aki 

hajlandó a döntőbíró szerepét vállalni ilyen helyzetekben, hatalmas felelősséget vesz a 

nyakába, ugyanis az egyik fél javára döntenie kell, ez pedig a vesztes fél teljes elidegenülését 

vonhatja maga után. Nyilvánvaló, hogy a konfliktusfeloldás szempontjából a 

legelfogadhatóbb eljárásmódot a negyedik oszlop mutatja be. Gyors kompromisszum, ügyes 

alku létrejöttét feltételezi. 

 

Egy pedagógusnak fontos a konfliktushelyzetet minél hamarabb észrevenni és kezelni. Olykor 

szükség lehet a „közvetítő” szerepkörére is, azaz egy olyan személy ténykedésére, aki a 

konfliktus mindkét érintettjét jól ismeri. Így meg tudja győzni őket a másik fél szándékainak 

tisztaságáról (pl. a szülő, a barát stb.). A tárgyalási alap megteremtéséhez a tanítónak vagy 

tanárnak ajánlatos irányítani a diskurzusokat: felek nyíltan mondják el egymásnak 

problémájukat, keressenek közös célokat, a jövő feladataira és ne a múlt eseményeire 

koncentráljanak, miközben kerüljék a támadó vagy védekező magatartás felvételét, 

próbáljanak meg bízni egymás jóhiszeműségében, tervezzenek meg világosan néhány konkrét 

lépést. Egy tanítónak bizonyos készségeket kell kialakítania, amelyek lehetővé teszik a sikeres 

konfliktuskezelést! Elsősorban, ki kell fejlesztenie a bölcs konfrontálódás képességét, elveit 

nyíltan és világosan kell megfogalmaznia, oda kell figyelnie a másik félre, a problémákat nem 

egyetlen szemszögből kell vizsgálnia.  

 

4. A tanár személyisége és kívánatos tulajdonságai 

 

A nevelői stílus nehezen megfogható, mégis egyértelműen meghatározó fontosságú – a tanítás 

személyi összetevője. A tanár nem hiszi azt, hogy csak ő képes megtanítani a tananyagot a 

diákoknak, hisz az együttműködésben, a diákok felelősségérzetében és elfogadja a kortársak 
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egymást oktató, tanító szerepét. A tanár az ismereteknek nem kizárólagos, hanem egyik 

lehetséges forrása, hiszen jómaga is felkutatja a megfelelő forrásokat, tanítási-tanulási 

eszközöket, ezzel továbbképzi magát. A tanár személyiségében a másikra való odafigyelés, a 

visszavonulás és a segítségadás képessége kerül előtérbe, miközben a háttérből történő 

irányítás megkívánja a belső erőkkel rendelkező, hatni tudó, szuggesztív személyiséget.  

 

Carl Rogers amerikai pszichológus szerint145 az empátia, a bizalom, a kongruencia és az 

elfogadás légkörében minden személyiség alkalmassá válik a fejlődésre. A tanárok képzése, 

képesítése alapvetően a szakmai oktató szerepére korlátozódik, s nagyon érintőlegesen a 

nevelésre. Annak a tanárnak, aki a nevelőmunkát helyezi előtérbe, képesnek kell lennie a 

személyiségfejlesztésre. A nevelői szerep is tanulható, ha megfelelő nyitottsággal párosul. A 

jó pedagógus képzett és találékony abban, hogy az adott nevelői szituációban a gyerek 

állapotának, körülményének megfelelő eljárást alkalmazza.  

„Szuperpedagógus” típusok (Adelson)146 tulajdonságai: 

• “Sámán” – rendkívüli szellemi erő, energia, eredetiség, fogékonyság, szuggesztív  

• “Lelkész” – közösségért, osztályért élő, lelkes programszervező, aktív, beszédes, 

emelkedett jellemű, mély gondolkodású, megértő, morális 

• “Gyógyító orvos” – érzékeny a gyengeségekre, orvosolja a problémákat, előcsalogatja 

a pozitívumokat, rugalmas, éleslátó, érzékeny, okos 

 

Az Amerikai Oktatási Tanács a hatvanas években több teszt és kérdőív felhasználásával 

tanulmányt készített, melynek alapján a következő képet adja a jó tanárról. A jó tanár 

pályamotivációja a gyermekszeretetre és a gyerekek fejlődése iránti érdeklődésre épül. A 

kollégáiban méltányolja, ha valaki barátságos, engedékeny, határozott és méltányos. Nem 

szereti az arrogáns, részrehajló, gúnyos tanárokat. Önjellemzése szerint elfogadó és nagylelkű 

másokkal, a másik jó oldalait látja inkább, mint a rosszakat, elégedett a foglalkozásával és 

folytatni szeretné azt. Smith147 szerint, a jó tanár hat jellemzővel bír: felelősségteljes, szereti 

                                                
145 Lásd: Egy érintetlen dimenzió (tanulmányok) (1993), Carl Rogers, Budapest, Magánkiadás. 
146 Lásd: Pszichológiai szöveggyűjtemény II. (Fejlődés- és pedagógiai pszichológia - Kézirat), (1981), Budapest, 

Tankönyvkiadó Vállalat.  
147 Lásd: Bond The certification system of the National Board for Professional Teaching Standards, (2000): L., 

Smith, T., Baker, W. K. és Hattie, J. A, Center for Educational Research and Evaluation, University of North 

Carolina at Greensboro. 
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az embereket, szervezett, jól kommunikál, világossá tudja tenni az oktatott tantárgyat, 

elfogadható mennyiségű munkát kíván meg a tanulóktól.  

 

Hoffmann Rózsa148: A tanár-diák kapcsolat változásai című cikkében a tanár sikerességét 

három tényező együttesében látja. Szüksége van a jó tanárnak tudásra, személyiségének 

alkalmassá fejlesztésére és a pedagógiai technológia ismeretére, illetve ennek alkalmazási 

képességére. A tudás a szaktárgyi tudás mellett az általános műveltséget, az élő és a 

mesterséges környezetben való sikeres közlekedést is jelenti. A pedagógiai ismeretek, 

képességek, jártasságok jelentik a szükséges tudás összetevőjét.  

 

Milyen a pedagógusok szerint az optimális pedagógus? Fontos tulajdonságai: 

szervezőkészség, megosztott figyelem, igényesség önmaga és tanítványai iránt, kreativitás, 

elfogadás, optimizmus, segítőkészség, „színészi képességek” és a moralitás. Milyen a diákok 

szerint az optimális pedagógus? Szerintük lényes hogy: megértő, jóságos, együttműködő, 

kedves, türelmes, sokoldalú, jó megjelenésű, jó humorú, igazságos, nyugodt, következetes, a 

tanulók problémái iránt érdeklődő, ötletes, játékos, demokratikus, céltudatos és szórakoztató.  

 

A tanár személyisége természetesen szerves része a tanár-diák kapcsolatnak. A jó viszony 

kialakításánál figyelembe kell venni a befolyásolás kétirányú lehetőségét. Az alkalmazkodás 

és együttműködés könnyebb, ha a tanár és a diák elvárásai és jellemzői összeegyeztethetők. A 

tanárnak figyelembe kell vennie a gyermek fejlődési készenlétét, azaz csak azt tanítsuk meg, 

amire a diák már elég érett, vagy amit már megért. Sok félreértés származik abból, ha a tanár 

nem veszi figyelembe a tanuló érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlettségét. Persze a munka során 

ezeket, az alapkompetenciákat fejlesztjük. Minden gyerek más szintű kompetenciákkal 

rendelkezik; ha a szinttel tisztában vagyunk, akkor könnyebben tudjuk fejleszteni ezeket. A 

fiatalok ma a tanártól nem várják el, hogy személyiségét álcázza. Érző embert, hiteles 

személyiséget, partnert igényelnek a kapcsolatukban. Értékelik, ha valaki vállalja a 

személyiségét, nem palástolja a gyengeségeit. A nehéz pedagógiai helyzetekben sokszor az 

énközlés módszere segít. 

 

                                                
148 Lásd: Pedagógusetika: kódex és kommentár, (1996): szerk. Hoffmann Rózsa, Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó 
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A rossz tanár tehát: készületlen, labilis idegzetű, sértődékeny, önmagába zárult, 

megbízhatatlan, a gyerekeket megveti, lenézi, megalázza, türelmetlen, unalmas, sekélyes, 

rossz szervező, állandóan irányítani akar, autokrata, nincs kapcsolata a diákokkal, 

határozatlan, nem fegyelmez, nem nevel, nem kreatív, kapkodó, engedékeny, merev, 

tehetségtelen, részrehajló, nem szereti a gyerekeket, következetlen, arrogáns, bizalmatlan, 

igazságtalan. A rossz tanár az, aki tudja, hogy rossz tanár és mégis tanít! Milyen, a „gyenge 

pedagógus” a diákok szerint? Elsősorban: megalkuvó, konformista, maradi, bizonytalan, 

határozatlan, agresszív fölényes. 

 

9.5. A kreatív tanár 

                                                                                                

A társadalmi változások sodrásában átalakulóban vannak az iskolák, és ez a folyamat lassan, 

de elkerülhetetlenül eléri a hazai oktatási rendszert is. Az új pedagógiai gondolkodásmódban 

semmi sem a régi, mást jelent a tudás, a tanulás és a tanár is. Az elmélet fejlődése azonban 

nem rémképeket kell, hogy ébresszen, hiszen nem kell mindent kidobni a korábbi 

gyakorlatból. A tanári pálya számos eleme, jellemzője megőrizhető, de világosan ki kell 

jelölni azokat az új elvárásokat, amelyek teljesülése nélkül az iskola nem képes eleget tenni a 

21. század társadalmi kihívásainak. A pedagógiai szakma, az elméleti kutatás és gyakorlati 

fejlesztés számos részterületén megindult a jövő előkészítése, így többek között a tanárokkal 

szembeni új elvárások megfogalmazása. Az Európa Tanács lisszaboni értekezletén (2000) 

munkabizottság alakult erre a feladatra, amely a későbbi stockholmi (2001), majd Barcelonai 

(2002) tanácskozáson terjesztette elő megfogalmazott javaslatait. 

 

Míg keleten inkább tanári munkanélküliség van, addig nyugaton tanárhiányról beszélhetünk. 

Több országban is hiányoznak a felkészült pedagógusok, ennek egyik oka a pálya alacsony 

társadalmi presztízse, a viszonylag nagy terhelés és az ehhez képest alacsony fizetések. 

Ugyanakkor nem oldaná meg a problémát, ha egyszerűen növelnék a tanárképzésbe való 

felvétel számarányát, mivel a mennyiségi hiányon kívül a kibocsátott minőséggel is gondok 

vannak. Nem a régi, bevált képzési gyakorlat okolható ezért, hanem az, hogy az új helyzetben 

szükséges tanári kompetenciák megszerzése még nem garantált. A világ más, dinamikusan 

fejlődő térségeiben, de az EU-n belül előretörő államokban (Finnország, Írország) is az 

oktatást stratégiai ágazatként kezelték és a pénz mellett jelentős szellemi tőkét is fektettek 

belé. Az EU munkabizottsága ebben a szellemben igyekezett megvizsgálni azt a kérdést, hogy 

miként tehető vonzóbbá a tanári pálya, hogyan lehetne elérni, hogy:  
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 -  a legrátermettebb tanulók lépjenek a tanárképzésbe, 

 - a végzés után a legjobb teljesítményű, a pályára leginkább alkalmasak helyezkedjenek el az 

iskolákban,  

 - a pályán legjobb teljesítményt nyújtók, a legrátermettebb tanárok ne hagyják el a pályát 

jobb munkalehetőségek reményében. 

 

Az oktatás modernizációja stratégiai kérdés, ami a mai körülmények között hatékony 

kutatásfejlesztéssel és menedzsmenttel kezelhető. Az utóbbi évtizedekben kialakult a tanári 

szakmával kapcsolatos új szemlélet, amelyben a minőségfejlesztést nem a hatalmi eszközök 

és az adminisztratív szabályozás, hanem a termelés fejlesztésében kialakított eszközökhöz 

hasonló megoldások vették át. A hasonlóság egyébként is nyilvánvaló: a tudásalapú 

társadalomban a tudás sajátos termék, a tanulás pedig olyan termék előállítási folyamat, amely 

a gazdaság más területein kialakított (bizonyos) módszerekkel fejleszthető. Középpontba 

került a hozzáadott tudás, a „humán erőforrás” minősége, hatékonysága. Az iskolai 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tanárok munkáját kell eredményesebbé tenni úgy, hogy 

segítséget kapjanak saját gyakorlatuk feltárásához, elemzéséhez, értékeléséhez, hogy ezáltal 

kreatívvá váljanak és képesek legyenek változtatások tervezésére, kivitelezésére.  

 

A kreativitás a modern pszichológia kulcsfogalma. Minden, amit az ember tesz, valamilyen 

értelemben kreativitás is: döntéseket hoz, és szükségletet elégít ki. Ezt teszi a pedagógus is. A 

jó pedagógusnak „születni kell”, azaz vannak bizonyos velük született adottságaik. A pálya 

elégtelen megbecsülése nem vonzza magához az összes „született pedagógust”, vagyis 

kénytelenek vagyunk olyan pedagógus jelölteket is képezni, akikben a szükséges adottságok 

csak kis mértékben vannak meg. Az átlagos képességekkel rendelkező személyek számára a 

szakmai tudás csupán szükséges, de nem elégséges feltétele a pedagógiai hatékonyságnak. 

Gyakorta találkozunk azzal a jelenséggel, hogy pszichológiából és pedagógiából remekül 

vizsgázó pedagógusjelöltek sikertelenek a pályán.  

 

Külföldön elvégzett vizsgálatok összegzéseként Mac Kay az alábbi tanítási stratégiákat találta 

jellemzőnek a hatékony tanárokra:  

• szabályrendszert alkalmaz személyi és eljárási ügyekben;  

• kezdettől fogva megakadályozza a rendbontást;  

• pontosan irányítja a fegyelmezést;  
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• sokszor körbejár az osztályteremben (figyeli a diákok munkáját);  

• lehetőleg nem verbális szinten megoldja a zavaró szituációkat (például 

szemkontaktussal, térközszabályozással);  

• érdekes és hasznos feladatokat ad a tanulóknak;  

• olyan szabályrendszert alkalmaz, hogy a gyerekek minimális irányítással tudjanak 

dolgozni a feladaton;  

• optimalizálja a tanóratanításra fordított idejét;  

• állandó jelzést használ a tanulók figyelmének megszerzésére;  

• addig nem kezd beszélni a csoporthoz, amíg mindenki oda nem figyel;  

• változatos tanítási technikákat használ, amelyek alkalmazkodnak a tanulók 

érdeklődéséhez;  

• következetes hibaellenőrző módszert alkalmaz;  

• az új fogalmakat játékosan, a meglévő ismeretek felhasználásával tanítja;  

• olyan technikákat használ, melyek biztosítják a folyamatos átmenetet a konkréttól az 

elvont gondolkodási tevékenységig;  

• megfelelő arányban alkalmazza az egyszerű és a komplex választ igénylő kérdéseket;  

• követi az osztály reakcióit;  

• több dologra figyel egy időben;  

• biztosítja az óra egyenletes lefolyását, illetve az egyik tevékenységről a másikra való 

zökkenőmentes átmenetet;  

• fenntartja az óra tempóját;  

• érthetően magyaráz;  

• ismeri a motiválási lehetőségeket;  

• érezteti a gyerekekkel, hogy elfogadja, értékeli és támogatja őket;  

• reagál a gyerekek rejtett és nyílt megnyilvánulásaira, kérdéseire;  

• minden tanuló számára egyaránt érthető kérdéseket tesz fel;  

• segít, hogy a tanuló tökéletes választ adjon; ha a válasza hibás volt, vagy csak részben 

volt jó, újrafogalmazza a kérdést, rávezető kérdést tesz fel;  

• jutalmazással megerősíti a kiemelkedő munkát, és ösztönzi azokat a tanulókat is, akik 

nem mindig képesek kiemelkedő teljesítményre;  

• a többre képes tanulók kíméletes kritizálásával a későbbi elismerés reményét sugallja;  

• elfogadja és integrálja a tanulók kezdeményezéseit (például kérdés, megjegyzés stb.).  
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9.6. Tehetséggondozás és a különleges bánásmódot igénylők 

 

Az, ami meghatározza a tehetséget: az öröklődés és a környezet. Vannak felfogások, melyek 

szerint az öröklődés a domináns, meghatározó tényező, és a környezetet teljesen 

lényegtelennek tartják a tehetség kibontakozásában, ám a másik véglet szerint a környezetnek 

nagyon nagy, szinte kizárólagos szerepe van. Általánosan elfogadott viszont, hogy e két 

tényező együtt fejti ki hatását, hiszen a velünk született tehetség nem bontakozhat ki a 

megfelelő környezeti hatások segítsége nélkül, a környezet pedig csak a létező tehetségre tud 

hatni. 

 

Vannak kutatók, akik a tehetséget azonosítják az intelligenciával. Mások a kreativitással 

teszik egyenlővé. Kétségtelen, hogy mindkét tényező hatással van a tehetségre, de nem külön-

külön, hanem együttes erővel. Renzulli amerikai pszichológus alkotta meg a tehetség 

legnépszerűbb, tudományosan elfogadott meghatározását. Szerinte a tehetség az értelmi 

képesség (intelligencia), a kreativitás (eredetiség) és a feladat iránti elkötelezettség 

(szorgalom, kitartás) egybeesése. Ha a képességek szerencsés egybeesése jó teljesítményre is 

vezet, az a tehetség bizonyítéka. A képességek sokfélék lehetnek: intellektuális, művészi 

(képzőművészeti, írói), pszichomotoros (sport, tánc, fafaragás), szociális (kommunikációs, 

vezetői, befolyásoló készség) képesség. A kreativitás az intelligencia kiegészítője, önálló 

produktumok létrehozásához szükséges feltételek együttese. A feladatkötelezettséghez 

tartoznak a motiváló, dinamizáló tényezők, a kíváncsiság, a szorgalom, a 

teljesítménymotiváció. 

 

A tehetséges emberek csoportjába soroljuk azokat is, akik értelmesek, jó 

személyiségvonásokkal rendelkeznek, de kimagasló teljesítményre nem képesek vagy csak 

még egyelőre nem tudnak teljesíteni. Ők részképességeikben kiválóak, de művet soha nem 

hoznak létre, mert más részképességekben gyengék is lehetnek. A tehetség a személyiség 

alapvető vonása, amely lehetővé teszi a jó képesség magasabb szintűvé alakítását. A tehetség, 

mint adottság a gyermek- és serdülőkorban a legintenzívebb. Az évek múlásával, ha nem 

fejlesztik, képzik az egyént, teljesen el is tűnhet. Elsősorban a szülők és a pedagógusok 

felelőssége a gyermeki tehetségforrás korai felismerése, gondozása, óvása és fejlesztése. A 

tehetség egy speciális érdeklődési terület olyan mérvű ismerete és mindennapos még 

alaposabban megismerni vágyása, amit nemcsak felfedezni, de fejleszteni is kell. 
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Minden gyermek egyedi, különleges. Minden gyermeknek egyéni szükségletei, igényei, 

lehetőségei vannak a nevelés és oktatás területén. Ebből következik, hogy egy osztályon belül 

a gyerekek képességei, adottságai, magatartásuk stb. igen változatosak lehetnek. A tanulók 

között igen nagy különbségek is jelentkezhetnek. Egyes tanulók negatív vagy pozitív irányba 

eltérhetnek ,,az átlagostól”. Nekik speciális oktatási-nevelési szükségleteik vannak. Ezért a 

nevelésük illetve az oktatásuk a pedagógusoknak is speciális feladatot jelent. Ezeknek a 

gyerekeknek különleges bánásmódra, több figyelemre, törődésre, foglalkozásra van 

szükségük. A különleges bánásmódot igénylő gyerekek csoportjába tartoznak a tanulásban-, 

értelmileg-, mozgásban-, beszédben akadályozott, látássérült, hallássérült, tanulási 

nehézségekkel küzdő, magatartászavar miatt problémás, tehát visszahúzódó vagy ellenséges, 

de a kivételes képességű, tehetséges tanulók is. A diákok különbözősége miatt a 

pedagógusnak meg kell ismernie a tanítványait, hogy a képességeiknek megfelelő oktatásban 

részesítse őket. Manapság a pedagógiai gyakorlatában a hangsúly a valamilyen hiányból 

fakadó gyenge teljesítmény javítására tevődött, miközben a tehetségígéretekkel való törődés 

háttérbe szorult. 

 

A tehetséggondozás a tehetség meghatározását, a tehetség felismerését és a tehetségfejlesztést 

magában foglaló pszichológiai, pedagógiai tevékenység. Tárgya tág értelemben a tehetség 

kibontakoztatása. A tehetséggondozás univerzális pedagógiai feladat, mely minden diákra 

irányul. A tehetséggondozáshoz megfelelő családi környezetre és megfelelő iskolára van 

szükség. Széles értelemben ezért a tehetséggondozás társadalmi szükségletté vált. A tehetség 

felismerésével és gondozásával már az ókorban is foglalkoztak. Kínában felkutatták a 

tehetségeket és magas nevelésben részesültek. Konfucius foglalta először rendszerbe a 

tehetségről alkotott nézeteit (i.e. előtt a 6-5. században). Az ókori görög birodalom is 

figyelmet fordított a tehetségekre. A középkorban a keresztény egyház vállalta magára a 

számára alkalmas tehetséggondozást. A 19. században kezdődött el szervezett, tervezett 

tehetséggondozás, hogy a 20. században a reformpedagógia és a pszichológia a gyerek felé 

fordulhasson, felfedezve a bennük rejlő lehetőségeket. A két világháború között már sokféle 

tehetségfejlesztő program volt ismert. Ma sok tehetséggondozási mód létezik, pl. gyorsítás, 

elkülönítés, gazdagítás. A tehetséggondozásnál három dologra kell figyelni: 

- a tehetséget korán kell felfedezni, még mielőtt ,,elkallódna”, addig, amíg a gyerek be 

tudja fogadni az új dolgokat 

- a tehetséget nem csak szinten tartani, hanem fejleszteni is kell, még ha ezzel 
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magasabb szintre is ér el a diák, mint oktatója 

- a tehetséggondozásnak folyamatosnak kell lennie 

 

Ha az oktató felfedezi a gyerekben a tehetség csíráit, nem teheti meg, hogy ne segítse 

fejlődését. Minél több tárgyat, könyvet, eszközt kell kezébe adni, hogy segítségükkel 

kielégíthesse tudásvágyát, fejlessze képességeit. A gyermekben fel kell ébreszteni az 

érdeklődést, a megismerni vágyást, majd ezután mikor már felismerhető az érdeklődési 

terület, akkor a motivációra sincs szükség. A gyerek szinte önállóan fogja megtanulni a 

dolgokat, melyek érdeklik. A tehetséges diák iskolai eredményei nem mindig jók, 

feladatvégzésük nem egyenletes, gyakran nem vesznek részt az iskolai munkában. 

Beilleszkedésükhöz szükséges a tanárok segítsége, az iskola és a család együttműködése. A 

tehetséges diákok gyakran magányosak, társaik különcnek tartják őket. A környezetnek 

szükségszerűen segíteni e kell a beilleszkedésben. El kell érni, hogy a környezet befogadja a 

tehetséget. Ha ez már semmilyen úton nem lehetséges, akkor meg kell tanítani a diákot, hogy 

elfogadja helyzetét. Az is lehetséges, hogy egy gyermek több képességgel is rendelkezik. Ez 

nem probléma, csupán a nevelőnek jelent több foglalkozást. A tehetséges gyerekeket gyakran 

elnyomja az oktatási rendszer, mivel előfordulhat, hogy nem azt kéri tőlük, ami az érdeklődési 

körébe tartozik, ezért nem érnek el jó eredményt, tehetségük viszont elveszik, mivel nem 

foglalkoznak vele.  

 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók, tehát a hátrányokkal illetve előnyökkel rendelkező 

diákok oktatása a sajátosságaikat figyelembe vevő differenciált oktatással valósul meg. A 

differenciált oktatás amellett, hogy figyelembe veszi a sajátosságokat, igyekszik 

alkalmazkodni azokhoz, és minden diákot megfelelő oktatásban próbálja részesíteni. A 

differenciált oktatás keretein belül speciálisan tervezik, szervezik az oktatási folyamatot. 

Ekkor az oktatási folyamat egy részében a diákok sajátosságaiknak megfelelően 

párhuzamosan, eltérő módon, testre szabott, speciális feladatokat végezhetnek. Minőségi 

differenciálással elérhető hogy a diákok képességei maximálisan kibontakozhassanak. Ez 

tulajdonképpen a tehetséggondozás, differenciálás. Ez az oktatás a speciális iskolákban és 

speciális osztályokban valósul meg, melyeket a különleges diákoknak szerveznek 

(tehetséggondozó iskolák). Az átlagos iskolákban, az iskolai órán is megvalósulhat a 

differenciált oktatás. Mivel egy iskolai osztályban heterogén a gyerekcsoport, tehát a diákok 

különböző képességekkel rendelkeznek, ezért ilyen esetben a tanítónak ismernie kell diákjai 

sajátosságait, képességeit, és teljes mértékben alkalmazkodnia kell hozzájuk. Tehát a tanórai 
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differenciálás alapfeltétele a megismerés, az egyéni jellemzők pedig a differenciálás alapjai. A 

tanórán létrejövő differenciálásnak több formája is lehetséges:  

- a frontális osztálymunkán belül egyénileg vállalt vagy a tanártól kapott munka 

(kiselőadás, kísérletek)  

           - réteg-, csoport-, páros és individualizált munka, melyet a differenciálás érdekében 

valósítanak meg 

           - megfelelő taneszközök, motiváció, feladatok, ellenőrzés 

A tanulók jellemzőihez alkalmazkodó oktatást biztosítja a tanítási órára való többsávos 

felkészülés, a többsíkú tanóraszervezés. 

 

9.7. Miért lesz valaki pedagógus? - empirikus kutatáseredmények  

 

Az empirikus pedagóguskutatás kezdetén, a múlt század végén Kratz és munkatársa 

tanulókkal leíratták az általuk kreatívnak, hatékonynak vélt pedagógusok jellemzőit. Hart az 

1930-as években tízezer tanuló véleményét összegezve megállapította, hogy a kedvelt, 

eredményesnek ítélt tanárokat a tanítási készség, a vidámság, a türelem, a barátságosság, a 

megértő, elfogulatlan magatartás, az igazságos osztályozás jellemzi. A tulajdonságok 

összegyűjtése a későbbiekben sem maradt abba. Egy összehasonlító elemzés szerint 

nemzetközi mértékben egyező tulajdonságoknak tekinthetjük a következőket: megértő, 

együttdolgozó, demokratikus, kedves, jó, türelmes, igazságos, segítőkész, humorérzéke van. 

A Német Szövetségi Köztársaságban a derű, az igazságosság, a türelem, a határozottság, az 

elegáns megjelenés, a sportos viselkedés állt a lista élén. Lengyelországban a szakmai tudás, a 

magas erkölcsi színvonal, az őszinteség, közvetlenség, határozottság, következetesség, 

igazságosság, önuralom, derű. Magyarországon a szakmai és az általános műveltség, a 

gyerekszeretet, a lelkiismeretesség, a hivatástudat, igényesség, példamutató magatartás, 

pedagógiai érzék, derű, szuggesztivitás vezette a sort. 

 

Az empirikus kutatások közül a magyarországi példát vesszük előtérbe149. A pedagógus 

szakmát vajon miért válasszák ma az emberek? Néhány válasz erre a kérdésre a középiskolai 

tanárok körében: a tanár gyerek szeretete, szünetek a félévek között, elhivatottság, 

hivatástudat, élvezi munkáját, jó munkahelyi légkör, sikerélmény, megújulás, változatosság, 

emberekkel való kapcsolat, "örök" fiatalság, önállóság lehetősége, diákok tanár felé irányuló 

                                                
149  Lásd: http://www.c3.hu/~tandem/cikkek/20000109.html 
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szeretete, megszokás, tudásszomj kielégítésének lehetősége, másra nem alkalmas, a tanulók 

tudásvágya, az iskola felszereltsége, hiúság, szereplésvágy, alázat, önkifejezés, jó 

iskolavezetés. 

 

A budapesti középiskolák tanárai kérdőíves nyilatkozatai a következőképpen alakultak: a 

válaszadók 42,5%-a jelölte meg a tanári pályán megtartó erőként a hosszú tanítási szüneteket, 

valamint a gyerekek iránt érzett szeretetet. Érdekes megfigyelni, hogy ezzel a 42.5%-kal 

szemben csak a válaszadók 15%-a emelte ki pályán tartó erőként, a gyerekek felől a tanár felé 

irányuló szeretetet. Márpedig az a szeretet, amit adhat tanítványainak, sokkal inkább 

tekinthető a pályára vonatkoztatott külső elvárásnak, mint az a személyiségkiteljesítő, építő 

szeretet, amelyet mi kap tanítványaitól. Az egyoldalúan sugárzott szeretet, melyet valamiféle 

külső elvárás, erkölcsi kötelesség parancsára nyújtunk, ha mégoly őszintén és mély átéléssel 

is tesszük is, gyakran nem talál viszonzásra. A nyilatkozók 40%-a fontos pályán tartó 

tényezőként említette az elhivatottságot, a hivatástudatot, 35% azt, hogy a tanár élvezze a 

munkáját. Az, hogy e tulajdonságokat választók nagy számban vannak, rendkívül fontos tény. 

Az elhivatott ember szereti azt, amit tesz. Úgy ítéli meg, hogy ezt tudja legjobban, erre van 

kiválasztva, ez a sorsa. Az ilyen embernek biztosan van önbizalma. Saját pályájuk 

presztízsének helyreállításáért, a nagyobb anyagi megbecsülésért az elhivatott emberek 

tehetik a legtöbbet. Az elhivatottság, a munka élvezete végre nem a külső elvárásokról szóló 

tulajdonság, hanem az embert, a tanárt építi, erősíti. 20%-ot kapott a változatosság iránti vágy, 

a sikerélmény, az emberekkel való kapcsolatok fontossága. A megkérdezettek közül 17.5% 

emelte ki pályán tartó tényezőként a tanári önállóságot, módszertani szabadságot. Külön 

említést érdemel a tanári közösség szerepe, a csapat fontossága a tanárok közérzete 

szempontjából. Ezt a megkérdezettek 27.5%-a említette, az emberi kapcsolatokat előtérbe 

helyező 20% mellett. Végezetül pedig álljon itt mindnyájunk vágya, melyet a megkérdezettek 

17.5%-a tartott fontosnak említeni. Ez pedig a fiatalság. Mi tanárok reméljük, hogy a fiatalok 

között magunk is fiatalok maradhatunk, legalább lélekben.  

 

9.8. Konklúzió: fontos a pedagóguspálya felértékelése 

 

Ma Szerbiában a pedagógus szakma igen leértékelődött az utóbbi néhány évtized alatt. Az 

emberi erőforrás fejleszthetősége azonban megköveteli a szakszerű magatartást az iskolákban, 

a képzés komplex és hatékony szervezését az egész iskolarendszerben. Mi szükséges ahhoz, 

hogy hatékonyan felértékelődjön a pedagógus szakma? A megkérdezett tanítók és tanárok 
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négy szempontra összpontosítottak: a fizetés, a munkakörülmények, az erkölcsi elismerés és 

egyéb szakmai tényezőkre. A jövedelmek növelésének módozatai: fizetésemelés, ruhapénz, 

könyvpénz, bérletpénz, kevesebb kötelező óranorma, iskolán kívüli, de iskolához köthető 

jövedelemszerző programok támogatása, kutatómunka támogatása, elősegítése az iskola 

eszközeinek felhasználásával, hét évenként egy év fizetett továbbképzés, differenciált 

jutalmazás, tanulmányutak szervezése. Ide tartozik a munkakörülmények javítása is: az 

iskolák felszereltségének javítása, alacsonyabb osztálylétszámok, kellemesebb iskolai 

környezet. Az erkölcsi elismerés ennél is hatékonyabb lehetne: több dicséret, megerősítés az 

iskolavezetés részéről, egyéni kezdeményezések méltánylás, önállóság elősegítése, a 

megbecsülés inspiráló légköre.  A szakmai tényezők emelése a társadalom feladata: alaposabb 

pályaalkalmassági szűrés, a tanári tekintély visszaállítása, valós minőségbiztosítás, nagyobb 

demokratizmus, hasznos szakmai programok szervezése, "szellemi műhelyek" kialakítása, 

állandósult jogszabályozás, a tanári jogok érvényesítése, a szakmai autonómia növelése, a 

tanári és vezetői kontraszelekció megfékezése. 

 

A fenti feltételek megvalósításához leghivatottabb az állam és intézményeinek hatékonysága 

(minisztériumok, önkormányzati szervek, iskolaszervezés), az igazgatók találékonysága, de 

nem utolsó sorban fontos a pedagógus kreativitása és karrierépítő készsége is. Ha kellően 

összefognak a társadalmi tényezők (állam, lokális szervek, oktatási intézmények, 

pedagógusok, szülők stb.) biztosíthatják az oktatás-nevelés hivatás nyitott és fejleszthető 

alapfeltételeit. Ennek a hasznosulása többszörös: a gyermek jövője és képessége a 

szakmaválasztásban biztosított, később adottak lesznek a feltételek a munkaerő-

piaciversengéshez; ugyanakkor a társadalom egészében fejlesztheti az emberi erőforrás 

rugalmasságát, szakmai képességét, hatékonyabban fognak az emberek dolgozni, több lesz a 

jövedelem…  

 

Összegzés - a pedagógiai munkát elősegítő képességek a következők: 

 1. A kommunikációs ügyesség (hatékony üzenő, befogadó). Üzenőként a lehető 

legpontosabban képes kifejezni gondolatait, érzéseit, szükségleteit. Fogadóként pedig képes 

befogadni, megérteni az üzenő teljes kommunikációját, és ha szükséges, visszajelezni azt. 

 2. Az eredményes pedagógiai munkának feltétele a gazdag és rugalmas 

viselkedésrepertoár: adott helyzetben minél több viselkedési mód közül választhassa ki azt az 

eljárást, amelyet a leghatékonyabbnak ítél.  

 3. Gyors helyzetfelismerés, a konstruktív helyzetalakítás képessége.  
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 4. Konfliktuskezelés készsége, erőszakmentesen és kreatívian.  

5.  A szülőkkel, a diákokkal, a kollégákkal való együttműködés igénye és képessége. 

6. Folyamatosan motivált a tehetséggondozásra 

7. A pedagógiai helyzetek, jelenségek elemzésének képessége (önfejlődés). 

8. A pedagógus mentális egészsége. 

9. Gyakorlati készségek – módszeres tapasztalat (óravezetési készségek, kérdezés, 

magyarázat készsége).  

10. Az osztálymunka szervezésének készségei, ami a csoport-, illetve az egyéni 

munka irányítására szolgál. 
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After words 

 

Sociologists study, examine and try to understand the social phenomena that surround them. 

They adopt a human-centred approach and are well-informed about the background of the 

examined phenomenon. Their aim is to enrich the knowledge about the society with the help 

of their own research results; therefore a sociologist is a reasonable, creative and practical 

person. During their work they follow the rules of logical thinking, form hypotheses, compare 

them with practical experience or on the contrary, try to explain the practical phenomena with 

logical hypothesis.  

 

This book has been written primarily for pedagogues, scientists and students of social 

sciences. My aim was to review the phenomena that occur in the educational system and that 

can be experienced in the educational function as a social practice, especially in our region. 

Those students who are familiar with the basic concepts and phenomena of sociology are 

ready to professionally study and interpret the social phenomena, to reveal their background 

and explain their relationship. This book aims to enable its readers to recognize, examine the 

regularities of the society (economy, politics, culture) in the fields of education and 

development of human resources, the interpretation and the understanding of the background 

of certain social issues and the analysis of the educational institutions. 

 

In addition, this book give several examples to our students how to realize an own research, 

namely to organize and analyze educational research. It draws the attention to certain social 

phenomena that namely occur in workshops, in social interactions, practical problem solving 

and organizational situations, for instance during the realization of an empirical group 

research.  
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Mellékletek: 
 

1. Tájékoztató az Oktatás-szociológia gyakorlatokhoz 

 

A gyakorlati órákon minden hallgató aktívan részt vesz a tananyag feldolgozásában. A 

hallgató a szemeszter folyamán legalább egy alkalommal szóbeli beszámolót (átadható 

írásos jegyzettel, vagy power-pointos bemutatóval) készít el a következő témákból: 

 

1. Kultúra, társadalmi értékrendek, szükségletek és az oktatás 

2. Oktatástörténelem 

3. Komparatív oktatásrendszerek 

4. Egyházi-, magán- és állami iskolák  

5. Társadalmi értékrendek, piaci szükségletek és az oktatás 

6. A humán erőforrás fejleszthetősége az oktatással – munkaerőpiaci elvárások 

7. Karrierutak, munkahelyi elvárások, „agyelszívás”, „életen át tartó tanulás” 

8. A társadalmi szerkezet (szociális struktúra) változás és az iskolarendszer 

9. Az oktatás intézményes keretei, iskolák, iskolarendszerek 

10. Az állam, a család, szociális környezetünk és az oktatás 

11. Az oktatás és nevelés, mint foglalkozás, a tanító komplex tulajdonsága 

12. Szubkultúrák, oktatási eredmények és sikerek az iskolában 

13. Szociális deviációk, társadalmi anómiák és az iskola szerepe 

14. Tehetséggondozás és kreativitás az oktatási intézményben 

15. Az oktatás és a vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) 

16. Az oktatás és a környezetvédelem (ökológiai tudatfejlesztés) 

17. Az oktatás az Európai Unióban - Bolognai-deklaráció, oktatásreform 

18. A nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása  

19. Multikulturalizmus és viselkedési normái, vajdasági jelenségvizsgálatok 

20. Kutatási módszerek az oktatásban: szociometria az osztályomban 

 

A témafeldolgozáshoz szükséges szakkönyvek használatát a hallgatók a tantárgyvezető 

tanárral beszélik meg. A megtervezett gyakorlati órákon a beszámolók kb.15 percesek 

lehetnek, a kommentárral, kérdésekkel és kiegészítésekkel együtt. Az előadásmód szóbeli, 
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vagy szóbeli és Power-point bemutatás. A tanuló (szóbeli és írásos) beszámolóját a tanár 

minősíti és a szemeszter végéig összegyűjtendő pontszámokba beleszámítja, valamint a 

szóbeli vizsga alkalmával is figyelembe veszi. 

 

1.1. Szemináriumi munka vagy a power-point bemutató írása (utasításvázlat) 

 

Formai követelmények: dolgozat tagolása, dolgozat szerkezete, idézetek, hivatkozások 

szabályai (lábjegyzetek), forrásfelhasználás módja és etikája. Első lapon: intézmény név, téma 

(cím), szerző neve, dossziészáma, konzulens tanár neve, készítés ideje. A belső oldalakon a 

fejezetek és alfejezetek, címek és alcímek megjelölése: 1; 1.1., 1.2….majd 2, alatta 2.1., 2.2. 

… ne használjunk sok vázlatos formát, hogy a kulcsszavak helyett legyen lehetőség 

magyarázni, argumentumokat kihozni. Makro-szerkezet: kb. 8 oldal. Fedőlap: 1 oldal, 

alapadatok, ajánlás (mottó). Absztrakt (1 oldal) – összefoglaló az elején, ha a dolgozat több 

mint 10 oldalas. Bevezetés – 1 oldal (témaválasztás oka, érdeklődés felkeltése, kutatás célja, 

módszere, fontosság). Kidolgozás (tárgyalás) 6-8 oldal – hipotézis, másodelemzések, 

táblázatok/grafikonok elemzései, szövegelemzés, befejezés-következtetések 1 oldal – 

dolgozat mondanivalójának sűrítése, főbb megállapítások újrafogalmazása logikus 

sorrendben, vitakérdések vagy új tudományos konstatálások kiemelése, eredmények 

hasznosulása. Melléklet/kiegészítő tartozékok – 1-2 oldal (adatok, táblázatok, jegyzetek, 

forrásmunka, bibliográfia, köszönetnyilvánítás). Tartalmi követelmények: szakmai 

kidolgozottság és felkészültség, téma/cím tartalmi fedése, helytálló logikai szerkezet, önálló, 

autentikus vélemények, egyéni meglátások, logikus témafeltáró következtetések.  

 

A dolgozat értékelése formai és tartalmi szempontból történik (15-20-30 pont). Osztályzási 

kritériumok: téma kiválasztása, aktualitása (1 pont), téma szakmai kidolgozottsága, tartalmi 

teljesség, komoly felkészültség, önálló, eredetiség (autentikus vélemények, egyéni 

meglátások), helytálló logikai szerkezet, használhatóság (5 pont), felhasznált szakirodalom 

minősége, hivatkozások és irodalomjegyzék pontossága, tájékozottság (3 pont), az 

alkalmazott kutatási módszerek és számszerű helyességük; tényszerű helyzetbemutatás, 

elemző tényfeltárás (5 pont), szerkesztés és formai megjelenítés (kifogástalan nyelvezet, 

tömör stílus, áttekinthető, illusztrált – 1 pont). A gyakorlaton történő szóbeli témafeldolgozást 

kísérheti prezentáció is (+10 pont). 
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1.2. Információ poszter elkészítéséhez 

A poszter a tudományos kutatási eredmények bemutatásának hatékony formája a nemzetközi 

és hazai konferenciákon, de alkalmas lehetőség az egyetemi karok hallgatósága elé tárni az 

egyes kutatóműhelyek munkaeredményeit is. Alapvető funkciója a figyelemfelkeltés, az 

azonos érdeklődésű kutatók számára közvetlen, személyes konzultáció elősegítése, a 

legfontosabb eredmények közvetítése. Ennek a célnak a tömör, logikusan megszerkesztett, 

könnyen áttekinthető és esztétikus anyagok felelnek meg. Előnye a poszternek, hogy az 

érdeklődők hosszabb ideig, elmélyülten tanulmányozhatják a bemutatott anyagot.  

A poszter tartalmazza a címet, a szerző nevét, munkahelyét és email címét. Az eredmények 

bemutatásának főbb elemei: a kutatás céljai, módszerei, fontosabb eredményei, hivatkozások. 

Az eredmények bemutatását segítik az ábrák, grafikonok, táblázatok, példák. A poszter nem 

mutathatja be a részletes eredményeket, ezért célszerű a tanulmány teljes írott változatából 

néhány példányt kézben tartani az érdeklődők számára.  

A poszterek bemutatására a konferencia programjában megjelölt időpontokban moderátorok 

segítségével kerül sor, amikor a készítők 5 percben összegzik mondandójukat. A poszter 

nagyméretű (legalább 20 pontos) betűkkel készül. A konferencián egy poszter elhelyezésére 

100x140 cm-es (szélesség x magasság) felület áll rendelkezésre. A lapok kitűzéséhez a 

szükséges eszközökről a kiállítónak gondoskodnia kell (gombostű, ragasztó). A 

kapcsolatteremtést segíti, ha a szerző poszteren szereplő e-mail címén kívül a szerzők egy 

feltűzött borítékban elhelyezik névkártyájukat, amelybe a kapcsolatot teremteni kívánó 

érdeklődők is elhelyezhetik saját névjegyüket.  
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2. Keretkérdések a szóbeli vizsgához 

1. Az oktatásszociológia, mint ágazati, vagy szakszociológia meghatározása (tárgyköre, 

viszonya más tudományokhoz) 

2. Az oktatásszociológia keletkezése/fejlődése világszerte és nálunk  

3. Az oktatás-tevékenység és a társadalom funkcióbeli viszonya 

4. A kulturális elit, technokraták hatása a társadalomra; az ideológia visszahúzódása az 

oktatásból 

5. Az oktatás, mint edukációs (társadalmi) folyamat meghatározása (célok, eszközök) 

6. Intézményes formák a társadalomban és az oktatás 

7. Az intézményes oktatás előnyei és korlátai 

8. Az oktatási rendszer és az iskolahálózat meghatározása, mint a társadalom szubkultúrája 

9. Az oktatásszociológusok különböző elméleti orientációi (funkcionalizmus a marxizmussal 

szemben) 

10. Az oktatásszociológusok különböző elméleti orientációi (egzisztencializmus, interakciós 

és liberális szemléletek) 

11. Az emberi erőforrás minőségi fejleszthetősége szakképesítéssel és iskolázással 

12. Az oktatási rendszer és a társadalmi rétegződés újratermelése 

13. A lakosság oktatási szintjére ható tényezők; Jugoszláv helyzetkép 

14. A szakemberképzés és foglalkoztatottság, vagy a munkanélküliség összefüggései 

15. Diverzifikált oktatási rendszer (piacigényeknek megfelelő) 

16. Komparatív pedagógia; ismert oktatásrendszerek a világban: az angol, francia, német, 

amerikai és a japán. 

17. Az oktatási intézményrendszer alanyai, szubjektív résztvevői 

18. Az oktatás eszközei (intézményes, szervezeti, infrastrukturális és egyéb kreatív eszközök) 

19. Az iskola szervezeti modellek 

20. Csapatmunka a céltudatos intézményben, egy klasszikus szervezeti modell helyett 

21. A tudományos-műszaki fejlődés és a „tudás társadalma” ma 

22. Számítógép-használat dimenziói, területei az iskolában 

23. A gyermek- és ifjúságkutatások az oktatásszociológiában (a gyermek természetes és 

polgári jogai, Campus-lét) 
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24. Az iskola légköre és belső kommunikációk (szerepkörök, kommunikációs formák, 

értékrendszerek, differenciált funkciók) 

25. Az iskola külső kapcsolatainak alakítása (szülő, iskolaszék, önkormányzat, munkaerőpiac) 

26. A család életmódja és szocializációs funkciója az iskola előtti és iskolás korban  

27. A tanítói és tanári szakma komplex jellege 

28. A pedagógus innovációs készségének jelentősége 

29. A tanár és a szervező-, vezetőképesség 

30. A konfliktusok kezelése az iskolában, konfliktusmegelőző modellek 

31. Konfliktusfeloldó programok az iskolákban (diák – pedagógus - szülő) 

32. Az iskola osztálystruktúra vizsgálata, kapcsolathálózatok 

33. Szociometriai kutatások az iskolai osztályban 

34. Szubkultúrák, oktatási eredmények - sikerek és kudarcok az iskolában 

35. A deviáns viselkedés meghatározása és társadalmi háttere 

36. Gyermekkori beilleszkedési zavarok, depresszió, az iskola szerepe a fiatalkorú bűnözés 

csökkentésében 

37. Az öngyilkosság (kísérletek) jelensége és a pedagógus segítő szerepe 

38. Társadalmi anómia és a sorsukra hagyott fiatalok deviáns viselkedésének okai – az iskola 

szerepe 

39. Kábítószerkérdés és az iskola szerepe 

40. Az oktatás modernizációja és a tradicionális oktatás válsága; a tudás társadalom, mint a 

jövő 

41. Számítógépes oktatás előnyei és hátrányai – távoktatás Interneten és a hazai gyakorlat  

42. Legújabb európai oktatási tendenciák a Bolognai-deklaráció után (EU kutatási programjai, 

edukációs projektek, kulturális együtthatások) 

43. Globalizációs és provinciális törekvések az európai oktatásban, EU felsőoktatási modellek 

44. Egyetemi humánpolitika három legfontosabb értéke: esély, hatékonyság, minőség. 

45. Felsőoktatási stratégia menedzselése 

46. A kiiskolázottak mobilitása, elvándorlás és az „agyelszívás” jelensége 

47. A „diaspora option” és a „brain circulation” jelentősége a migráció közepette 

48. A vallásosság fogalma, történelmi formái, szervezetei; a vallási élet Vajdaságban 

49. Az oktatás és a vallásos kultúra kapcsolata 

50. A vallási magatartás és tolerancia – vallásgyakorlás Vajdaságban 

51. A nemzeti és a vallási tudat egybefonódása a fiataloknál 

52. A nemzetiségek anyanyelvű oktatásának jelentősége 
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53. A nemzeti kisebbségek kollektív és egyéni jogai az oktatásban, továbbképzési hajlandóság 

54. Az iskola (pedagógus) szerepe az anyanyelvű műveltség és a nemzeti tudat megőrzésében 

55. A vajdasági magyar általános-, közép- és felsőoktatási rendszer 

56. A tanerőhiány és a minőséges pedagógusképzés áttekinthetőségének jelentősége 

57. A magyar nyelvű felsőoktatás feltételei a Vajdaságban 

58. Az oktatás-nevelés mint egyéni foglalkozás; a foglalkozás szakmai és erkölcsi 

szempontjai 

59. Az oktatás funkciója a személyiségformálás (pedagógus, diák, társadalmi környezet) 

60. Az oktatás értékmegőrző és kreativitásra nevelő funkciója 
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3. A szerző szakmai életrajza és  

Oktatásszociológiai publikációi (válogatás, publikálási időrendben): 

 

Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén közgazdász; politológus, rendes egyetemi tanár 

életrajzi adatai: 

(szül.: 1954. dec. 31. Lukácsfalva; férjezett, két gyermek anyja)  

  

Iskolai életút: Érettségi után (a nagybecskereki gimnáziumban), az Újvidéki Egyetem 

szabadkai Közgazdasági Karán közgazdász oklevelet (1977), a Belgrádi Egyetem Politikai 

Tudományok Karán magiszteri (1981), majd PhD fokozatot szerzett (1986). 

Szakmai munkássága: Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának tanársegéde 

(1978–1979), a Szabadkai Tanítóképző Főiskola tanára (1979–1987), az Újvidéki Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán a Szociológia Tanszékének vendégoktatója (1984–1990, magyar 

nyelvű előadások), az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának egyetemi docense 

(1987-től), egyetem rendkívüli tanára (1992-től), az egyetem rendes tanára (1997-től - 

Szociológia, Politikai rendszer, Emberi erőforrás fejlesztése, szerb és magyar nyelven). A 

zombori Tanítóképző Kar Szabadkai Kihelyezett Tagozat vendégtanára (1998-2006, 

Oktatásszociológia). Vendégtanárként tanít a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon (2006 - 

Szociológia alapjai, Oktatásszociológia, Családszociológia, Településszociológia), és 

konzulens tanár a Gábor Dénes Informatikai-menedzseri Főiskola Szabadkai Konzultációs 

Központban (1997-). Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Kara Egyetemista 

ügyeket intéző dékán-helyettese (1974–1976); a kar Tudomány és oktatásügyi dékán-

helyettese (1986–1988). A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vendégkutatója (1977, 

1989). A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács alelnöke (2008-). 

Szakmai orientáltság: gazdaságszociológia, oktatásszociológia, az emberi erőforrás kutatása 

(társadalmi-gazdasági, demográfiai, oktatási szempontok, magatartásvizsgálat), a vajdasági 

magyarság kisebbségi helyzetének kutatása. Rendszeresen részt vesz nemzetközi tudományos 

tanácskozásokon. A szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság alapító tagja (1991) 

és elnöke (1995-től). Kutatásokat végez vajdasági és nemzetközi kutatócsoportokban 

(vallásszociológiai-, munkaerő-, ifjúság-, értelmiség-, migráció-, média-, szórványkutatás 

stb.), vezetésével 2002-től a Magyarságkutató Tudományos Társaság a Magyar Tudományos 

Akadémia Kutatóállomása lett.  
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Szakmai kitüntetések: Gróf Klebelsberg Kuno-emlékérem tulajdonosa (2000), a Magyar 

Oktatási Miniszter kitüntetése révén. A Vajdaságban élő magyarság érdekében végzett 

tudományos, oktatói, közéleti tevékenysége elismeréseként, 2005-ben a magyarországi, állami 

kitüntetésben, Kisebbségekért Díjban részesült. 

Egyesületi (szakmai) tagság: A Magyar Tudományos Akadémia külhoni Köztestület tagja 

(2000-től); a Magyar Tudományos Akadémia „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki 

Bizottság (Budapest) állandó meghívott tagja (2005-); a Magyar Professzorok 

Világtanácsának Elnökségi kültagja (1997); a Magyar Szociológiai Társaság tagja (1989-); 

Magyarságkutató Tudományos Társaság alapítója és elnöke (1991-Szabadka); a Regionális 

Tudományi Társaság alapítója és alelnöke (2006-Szabadka), Vajdasági Magyar Tudományos 

Társaság tagja (1997-Újvidék); a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Tanács tagja, a Vajdasági 

Magyar Ösztöndíj Tanács Tagja (1997-), valamint a Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási 

Bizottságának meghívott szaktanácsosa. Részt vesz a Szociográfiai Műhely (Magyarkanizsa) 

munkájában és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium tutora (2002-Újvidék), a 

Vajdasági Magyar Tudományos Diákkonferencia Tudományos Bizottságának elnöke (2008). 

Publikációs eredményei: 2 önálló tudományos monográfia; 2 monográfia társszerzőkkel; 6 

egyetemi tankönyv (társszerző); 4 egyetemi jegyzet és szöveggyűjtemény; 20 tanulmánykötet 

társszerzője; több mint 130 publikált tanulmány, szakdolgozat – hazai és külföldi, szakmai és 

tudományos folyóiratban. A Magyarságkutató Tudományos Társaság könyvtársorozatának 

(12 tanulmánykötet, 1998-) és a Regionális Tudományi Társaság köteteinek (3 kötet, 2007-) 

társszerkesztője; a Létünk folyóirat szerkesztőségi tagja (1978-1995), az Új Kép pedagógiai 

szaklap (2000-), az Aracs közéleti folyóirat (2004-) szerkesztőségi tagja. Tudományos 

publikációinak nyelve: zömében magyar és szerb, kisebb részben (fordításban) angol. Számos 

(több mint 40) nemzetközi projektum koordinátora és több mint 130 konferencia előadója. 

 

1. Oktatásügyünk alakulása a második világháború után. (1998): In: Új kép - pedagógusok 

és szülők folyóirata, Szabadka. Vajdasági Módszertani Központ. Szabadka. 

1998/november, II/19 szám.  

2. Ljudski resurs i izbor profesijа. (1999): In: Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 

4/1999. Szabadka. pp. 191-198.      

3. Vajdasági magyar tudományosság. (1999): In: Magyar tudomány a Vajdaságban - 

tanulmánykötet. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. Novi Sad.  

4. Obrazovni sistem - osnov raslojavanja i artikulisanja ljudskog potencijala. (2000): In: 

Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. Szabadka. 
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5. Szellemi életünk: elszigeteltség vagy nyitottság? (2000): In: Vajdasági útkereső. MTT 2 

könyvsorozata, Magyarságkutató Tudományos Társaság. Szabadka.  

6. A vajdasági magyar humán tudományosság és a tudományos műhelyek szerepe. (2001): 

In: Ezredforduló tanulmánykötet. Forum Intézet. Komárom. Szlovákia.  

7. A fiatal értelmiségképzés lehetőségei. (2002): In: Holnaplátók, Ifjúsági közérzetmérleg. 

MTT 5. könyvsorozata. Magyarságkutató Tudományos Társaság. Szabadka.  

8. Vajdaság, (társszerzővel). (2002): In: Mozaik 2001 - Gyorsjelentés, a Magyar fiatalok a 

Kárpát-medencében. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet Budapest.  

9. A vajdasági magyarok elhelyezkedési lehetőségei. (2003): In: Konferencia kiadvány: A 

magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-kihívásai a Kárpát-medencében (2003. 

márc. 26.). Márton Áron Szakkollégium, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 

TLA - Közép-Európai Tudományok Központja. Budapest. pp. 41-56. 

10. Anyanyelvű oktatásunk sorsa a Vajdaságban. (2003): In: Új kép - pedagógusok és 

szülők folyóirata, Új Kép folyóirat Tanármelléklete. XX. 2003/4. Vajdasági Módszertani 

Központ. Szabadka. pp. 1-12. 

11. Budućnost obrazovanja Mađara u Vojvodini u duhu stručnosti i tolerancije. (2003): In: 

Zbornik savetovanja o obrazovanju na manjinskim jezicima u Vojvodini. Pedagoški 

Savet, Panonija. Panonija dobrotvorno društvo. Novi Sad.  

12. Značaj obrazovnog sistema ali i posebnog selektiranja talenata i uspešnih kadrova u 

društvu. (2003): In: Almanah Fondacije Put ka znanju. (kétnyelvű Évkönyv). Skupština 

Opština Subotica. Grafoprodukt. Subotica. pp. 11-28. 

13. Anyanyelvű felsőoktatás feltételei a Vajdaságban. (2003): In: A vajdasági magyar 

felsőoktatási konferencia, 2003. november 21-22. Magyar Nemzeti Tanács. Szabadka. 

14. Az értelmiségpótlás körülményei. (2003): In: Kisebbségi létjelenségek, MTT 7. 

kötetsorozat. Magyarságkutató Tudományos Társaság. Szabadka. pp. 287-329. 

15. Računare u škole (Számítógépeket az iskolákba). (2004): (társszerzőkkel) In: Misao – 
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63.  Turajlić Srbijanka, Babić Saša, Milutinović Zoran (szerk.) (2001): Evropski 

univerzitet 2001? Alternativna akademska obrazovna mreža AAOM. Beograd. 

64.  Vámosi Zoltán (2002): Szociológia. LSI Oktatóközpont, Gábor Dénes Főiskola. 

Budapest. 

65. W. Correll (1991): A tanár-diák viszony. In: Kósáné dr. Ormai Vera (szerk.) 

Neveléslélektan II. Szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó. Budapest. 

 

Folyóiratok, egyéb közlemények: 

 

1. Iskolakultúra (pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata) (2006): XVI. évf. 6. 

szám 2006. szeptember. Pécsi Tudományegyetem. Iskolakultúra Szerkesztőség. Pécs. 

2. Koncepcija zakona o visokom školstvu (2002). Ministarstvo prosvete i sporta, Sektor 

za visoko i više obrazovanje. Beograd. 

3. Pszichológiai szöveggyűjtemény II. (Fejlődés- és pedagógiai pszichológia - Kézirat), 

(1981). Tankönyvkiadó Vállalat. Budapest. 

4. Promocija Bolonjskog procesa (2004): Prezentacija reforme visokog obrazovanja u 

Srbiji, Prof. Dr. Snežana Pantelić-Vujanić, pomoćnik Ministra za više i visoko obrazovanje i 

sekretar Mirko Ožegović. Beograd. 

5.  Új Kép, Pedagógusok és szülők folyóirata (2003): VII. évf. 4. szám. Vajdasági 

Módszertani Központ, Szabadka. 

6. Visoko obrazovanje u Srbiji – strategija reforme (2002). Ministarstvo prosvete i 

sporta, Sektor za visoko i vise obrazovanje. Beograd. 

7. Veroispovest, maternji jezik i nacionalna etnička pripadnost prema starosti i polu, 

(2003). Podaci po opštinama. In: Stanovništvo 3. Szerbiai Statisztikai Hivatal. Beograd. 

8. Zakon o visokom obrazovanju (2005) Službeni list. Beograd. 

 

Internet-források - Honlapok: 

1. www.oki.hu/cikk.php? Kod=oktatasmenedzsment-Tobben-Oktatasmarketing.html 

2. www.boobaa.ajrg.hu Differenciáló pedagógia – A  tehetséges gyermek fejlesztése  
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3. www.c3.hu Báthory Zoltán: A tehetség globalitása – A  Magyar Tehetséggondozó 

Társaságról  

4. www.c3.hu/~tandem/cikkek/20000109.html - 38k Horányi Gábor (2000): A tehetséges 

tanár 

5. http://www.tehetsegpont.hu/96-12700.php 

6. http://www.c3.hu/~tandem/cikkek/20000109.html 

7. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=tanitas-04 

8. http://www.palya.hu/palyak/tanar/index.cfm 

9. www.tofk.elte.hu 

10. www.aaen.edu.yu,  

11. www.mps.sr.gov.yu 

 

Projektek, empirikus kutatásforrások:  

 

1. Ifjúságkutatás, Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. (2001): In: Mozaik-2001. Nemzeti 

Ifjúságkutató Intézet Budapest. Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka.  

2. Toleranciakérdés (2003): SCAN Közvélemény-kutató Intézet Novi Sad, a Vajdasági 

Végrehajtó Tanács Oktatási- és Művelődési Titkárságának megbízásából   

3. Kako nacion vidi omladina socijalizovana u doba nacionalizma? (2002): Empirijsko 

istraživanje o životu mladih u Srbiji. Centar za proučavanje alternativa (Alternatívák 

Kutatóközpontja), PRONI Intézet Svédország (Institut za socijalno obrazovanje) a Szerb 

Oktatási és Sport Minisztérium megrendelésére. Letöltve: 2005. decemberében www.cpa-

cps.org.yu 

 4. Elégedettségi színt a reformtörekvések ütemével (2004): Magyarságkutató Tudományos 

Társaság, Vajdasági Ifjúsági Forum (Szabadka) 2004 márciusában végzett véleménykutatás, 

nyolc vajdasági magyarlakta község felnőtt lakosságának körében (4125 kérdőív). 

5. Tartományi Oktatási- és Művelődési Titkárság iskolastatisztikai elemzései (2005): A 

Vajdasági Tartományi Végrehajtó Tanács archívuma 2000–2005. Újvidék. 
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A Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) oktatáskutatásai (2003–2007) 

Az MTA Arany János Alapítvány (Budapest) által támogatott kutatások: 

6. A vajdasági magyarság iskolai szintjének elemzése, demográfiai összefüggésekben – 

statisztikai trendek értelmezése. (2004): Arany János Közalapítvány (MTA, Budapest) 

támogatása (Gábrity Molnár I., Mirnics K. és munkatársai kutatócsoport),  

7.  A vajdasági magyar nyelvhasználat rétegei, mintái, állományi, változási jellemzői – 

Szociolingvisztikai kutatás. (2005): Szociográfiai Műhely (Magyarkanizsa) az Arany János 

Közalapítvány (MTA, Budapest) támogatásával (Papp György kutatócsoportja). 

8. Anyanyelv, kétnyelvűség és iskola a Vajdaságban – Pszicholingvisztikai kutatás (2004): 

Az Arany János Közalapítvány (MTA, Budapest) támogatása. (Göncz Lajos kutatócsoportja). 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Bizottsága által támogatott kutatások: 

9. A tudáshoz anyanyelven – Délvidéki oktatáskutatások – Oktatásunk jövője. (2005): 

Témák: A vajdasági magyar felsőoktatási tervek és működtetésének lehetséges 

intézményrendszere; A vajdasági magyarság anyanyelvi oktatási iskolahálózatát befolyásoló 

népességcsökkenés; Nemzetiség és anyanyelv szerinti népességcsökkenés; Iskolaválasztás a 

Vajdaságban; Szabadkai iskolastatisztika. Az MTA EB (Budapest) által támogatott 

kutatások. 

10. Régió-összehasonlítás a humán erőforrás magatartása tükrében (2007): Az MTA Elnöki 

Bizottsága  (Budapest) által támogatott kutatás.  

 

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete és az MTA 

Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram Kuratóriuma által támogatott 

kutatások: 

11. Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája, 

felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében (2006): Apáczai Közalapítvány támogatása 

(mélyinterjúk, fókuszvita) az Etnika-nemzeti Kisebbségkutató Intézet koordinálása 

(Budapest). Vajdasági csoportkutatás (Gábrity Molnár Irén és munkatársai). Szabadka. 

12. Identitáskutatás (2007): 1. témafeladat: Identitáskutató műhely alapítása, határon átnyúló 

programtervek; 2. témafeladat: Nemzeti és regionális tudatszínt a régióban és a vajdasági 

magyaroknál, 3. témafeladat: A fiatalok identitástudata a régióban. Szabadka. 

13. A vajdasági (magyar) felnőttoktatás lehetséges modellje a munkaerőpiac függvényében 

(2008): Vajdasági csoportkutatás (Gábrity Molnár Irén és munkatársai). Szabadka. 
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Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szeged) támogatásával: 

14. Az észak-vajdasági régió szakképzési programok európai felzárkóztatása (2008): 

Pályázó: Nyitott Távlatok, Szabadka; Partnerek: 1. Magyarságkutató Tudományos Társaság, 

Szabadka; 2. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, 

Továbbképzési és Távoktatási Központja; 3.  Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete, Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék. 

Szabadka-Szeged.  

 

A Vajdasági tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság megbízásából:  

15. A tanárok számítógép ismeretének és használatának empirikus felmérése (2003): 

(reprezentatív minta a vajdasági általános és középiskolákban). Újvidék.  

16. Analiza stanja obrazovanja mađarske nacionalne manjine u Vojvodini sa posebnim 

osvrtom na potrebe u visokom školstvu (A vajdasági magyar nyelvű oktatás helyzete különös 

tekintettel a felsőoktatásra) (2004): Magyarságkutató Tudományos Társaság kutatócsoportja. 

Szabadka - Újvidék.  

17. Slojevi upotrebe mađarskog jezika u Vojvodini, njegovi modeli a karakteristike 

sadržajnih promena (A magyar nyelvhasználat Vajdaságban, modellek és változási 

jellegzetességek – szociolingvisztikai kutatás) (2005): Magyarságkutató Tudományos 

Társaság kutatócsoportja. Szabadka - Újvidék.  

 

A Tartományi Jogalkotási-‚ Közigazgatási- és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Újvidék) által 

támogatott kutatás: 

18. A magyar nyelvű oktatás a többnyelvű Vajdaságban (Anyanyelv, kétnyelvűség és iskola a 

Vajdaságban. Az iskola szerepe a magyar nyelv megtartásában és a sikeres szocializációban) 

(2005): Magyarságkutató Tudományos Társaság kutatócsoportja. Szabadka - Újvidék.  

 

A Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) keretében végzett kutatások: 

1. Regionális gazdasági fejlesztésterv kidolgozása a Regionális Tudományi Társasággal 

közösen, Szabadka, a Szülőföld Alap Gazdasági és Területfejlesztési Kollégiuma (Budapest) 

támogatásával (2006): Témák: Oktatásügy – a tudás alapú társadalomhoz; Civil 

szerepvállalás a helyi fejlesztési programokban; Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – 

migrációk. 
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2. Regionális szakképzési hálózatépítési projekt (2007): Regionális Tudományi Társaság 

kutatócsoportja. Szabadka. Szülőföld Alap Oktatási Kollégiuma (Budapest) támogatása. 

 

A Vajdasági Módszertani Központ (Szabadka) projektuma: 

3. HazaéRsz – Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban (2008): Vajdasági Módszertani 

Központ. Szabadka. Szülőföld Alap Oktatási Kollégiuma (Budapest) támogatása (Barlai Jenő 

és Gábrity Molnár Irén kutatócsoportja).  

 

 
 

 

4. Ábrák és táblázatok jegyzéke:  

 

Ábrák jegyzéke: 

1. ábra: Tudományos kutatási fázisok 

2. ábra: Közoktatási szintek Angliában 

3. ábra: Felsőoktatási intézmények Angliában 

4. ábra: A szerbiai oktatási rendszer ISCDN diagramja 

5. ábra: A magyar diákok részaránya a különböző oktatási szinteken - % (2004) 

6. ábra: A magyar középiskolások iskolaválasztása (1995-2004) 

7. ábra: Felsőoktatási szintek és átjárhatóságuk Szerbiában 

8. ábra: A magyar egyetemi és főiskolai hallgatók területi megoszlása Vajdaságban 

(2003/04) 

9. ábra: Kivándorolt értelmiségiek (1990, 2000) 

10. ábra: 1000 lakosra jutó kivándorolt értelmiségiek száma (1990, 2000) 

11. ábra: A fiatalok identitásáról adott nyilatkozatok Vajdaságban (2001) - % 

12. ábra: Szülőföld és haza fogalmáról adott válaszok (2001) 

13. ábra: Milyen gyakran jár templomba?(2007) 

14. ábra: Vallásosnak tartja magát? (2007) 
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15. ábra: Mennyire fontos Isten az Ön életében? Átlagok korcsoportok szerint (2007) 

16. ábra: A vallásosság megélésének módja a fiataloknál (2001) 

17. ábra: A vallásgyakorlás gyakorisága (templomba járás) - 2001 

 

Táblázatok jegyzéke: 

1. táblázat: A tanárok számítógép használata a vajdasági iskolákban - 2003 

2. táblázat: A megkérdezettek munkahely-kiválasztási szempontjai 

3. táblázat: A munkanélküli fiatalok véleménye elhelyezkedési lehetőségeikről 

4. táblázat: Végzettség – oktatási szintek Szerbiában 

5. táblázat: A tanerők szakképzettsége a szabadkai általános iskolák magyar tagozatain 

6. táblázat: Vajdaság 15 évnél idősebb szerb és magyar iskolázott népessége az azonos 

korcsoportok százalékos arányában (2002) 

7. táblázat: Írástudás és képzettség Vajdaságban (2002) - % 

8. táblázat: A közoktatási iskolastatisztika a 2003/03-as tanévben 

9. táblázat: A magyar elsőosztályosok, az első osztályok és az iskolák száma (1995-2005) 

10. táblázat: A négyéves középiskolák magyar elsőseinek száma (1995-2005) 

11. táblázat: A magyar középiskolások száma községek szerint (2003/24) 

12. táblázat: Középiskolai szakok választása (2004/05) 

13. táblázat: A magyar főiskolások és egyetemisták száma (1964-2004) - % 

14. táblázat: Főiskolások száma 1997-2004 között Vajdaságban 

15. táblázat: Az egyetemi hallgatók száma1997-2004 között az Újvidéki Egyetemen 

16. táblázat: A vajdasági főiskolások (2004/2005) 

17. táblázat: Vajdasági hallgatók az egyetemi szintű képzésben (2004/05)  

18. táblázat: Összegző felsőoktatási statisztika (2004/05) 

19. táblázat: A vajdasági magyar nyelvű felsőfokú képzések (2004/05) 

20. táblázat: Az egyes nemzetekről/népekről alkotott vélemény (2002) 

21. táblázat: Vajdaság lakosságának vallási hovatartozása (2002) 

22. táblázat: Az értékek átlagjegyei a magyarok körében (2007) 

23. táblázat: Komplex szakmabeliség 

24. táblázat: A nevelői magatartás három alapvonása 

25. táblázat: Konfliktuskezelő reakciók 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

