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1. Tanító- és óvóképzés a Nagyváradon 
A tanító- és óvóképzés régi múltra tekint vissza Nagyváradon. A XIX. 

század közepétől látványos fejlődésnek indult az erdélyi tanító- és 
óvóképzés. A Nagyváradon alapított egyházi tanítóképzőket azonban az 

első világháború és a Trianon-i békeszerződés következtében sorra 
bezárták vagy román nyelvűvé alakították: az 1843-ban alapított római 

katolikus tanítóképzőt 1924-ben zárták be, az 1858-ban alapított római 
katolikus tanítónőképzőnek 1935-ben végleg megvonták a nyilvánossági 

jogát és román nyelvűvé alakították, az 1905-ben alapított református 
tanítónőképzőt pedig 1923-ban szüntették meg. Egyedül az 1891-ben 

alapított római katolikus óvónőképző működött folyamatosan 1948-ig, 

amikor államosították (Szabó, 2004). Habár a második világháború alatt 
újból elkezdődött a magyar tanító- és óvóképzés kibontakozása, majd 

1948 után az iskolák államosításával, a romániai közoktatás reformjának 
köszönhetően egy időre újból visszaállt a magyar tanítóképzők jól működő 

rendszere, az 50-es évek közepétől érzékelhető volt a magyar 
intézményhálózat fokozatos elsorvasztása. 1989-re a nagyváradi 

tagozatos (román és magyar tagozat) pedagógiai líceum mellett csak 
Székelyudvarhelyen működött magyar nyelvű tanító- és óvóképzés. 

Mindezek a folyamatok hatalmas tanító- és óvónőhiányhoz vezettek 
(Szabó-Thalmainer, 2005; Barabási, 2006), amelyet az első években az 

újrainduló pedagógiai líceumok és az ún. posztliceális képzések, valamint 
a magyarországi kihelyezett tagozatok igyekeztek pótolni (pl. 

Nagyváradon a Nagykőrösi Tanítóképző kihelyezett tagozata), majd 1999-
től beindultak a hároméves tanítóképző főiskolák. Nagyváradon ezekben 

az években az időnként törvényileg szüneteltetett középfokú tanítóképzés 

mellett az Állami Egyetemen működik tanító- és óvóképzés, ami 2005-től, 
a Bologna-rendszer bevezetésétől egyetemi alapképzéssé minősül át 

(Bordás, 2017), ugyanúgy, mint az ország más felsőfokú pedagógusképző 
intézményeiben (Szabó-Thalmainer, 2017).  

 
A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) 2012 őszén indította el három éves 

tanító-, óvóképző szakát a romániai szabályozásoknak megfelelően Az 
óvodai és elemi oktatás pedagógiája elnevezéssel. Ezzel 



Marosvásárhelyhez hasonlóan Nagyváradon jelenleg két felsőfokú és egy 
középfokú képzés várja a pedagógus pálya iránt érdeklődő jelentkezőket. 

Az óvodai és alapfokú pedagógusképzés Erdélyben túlképzést mutat, 
habár az egyes régiók között jelentős különbségek vannak (Márton, 

2015). Az egyetlen városban történő három különböző pedagógusképzés 
hosszútávon a régióban egyértelműen túlképzéshez vezethet, főként, ha 

figyelembe vesszük, hogy a kelet-magyarországi felsőfokú oktatási 
intézményekhez hasonlóan (Polónyi, 2004) a PKE-re is a regionális 

rekrutáció jellemző, azaz hallgatói jellemzően a partiumi régióból, 

ritkábban a Bánságból, Székelyföldről, Közép-Erdélyből valamint 
Magyarországról érkeznek. Mindez fokozottan érvényes az óvó-

tanítóképző szakra. Ugyanakkor a romániai oktatási rendszerben való 
elhelyezkedéshez szükséges versenyvizsga egyfajta szűrőként működik a 

munkaerőpiacra való belépés pillanatában.  
 

2. Tanító-, óvóképzősök diplomás pályakövetése a PKE-n 
 

Kutatásunk a központi koordinációt nélkülöző európai pályakövetési 
modellek sorába illeszkedik (Fábri és mtsai, 2008). Mivel az intézményi 

diplomás pályakövetéshez is csak lazán kapcsolódik, inkább egy 
személyes kutatói motivációból születő, tanszéki szintű, szakos 

pályakövetésről beszélhetünk, mely minőségbiztosítási, 
intézményfejlesztési (kiemelten szakfejlesztési) és rekrutációs céllal is 

vizsgálja a szak végzettjeinek munkaerő-piaci érvényesülését. Egyrészt a 

pályakövetés tanulságai beépíthetők a képzésbe, jól mutatják a fiatal szak 
eredményességét, másrészt a végzettek eredményei, sikeres 

elhelyezkedésük, a képzéssel való elégedettségük a hallgatókért folytatott 
versenyhez, a potenciális hallgatók pályaorientációjához is segítséget 

nyújthatnak.  
 

A pedagógus szakma, főként az óvodapedagógus és az alapfokú tanító a 
diplomás pályák közül a legalacsonyabb presztízzsel rendelkeznek 

(Polónyi, 2004; Kovács, 2015). Tipikusan társadalmi mobilitást biztosító 
szakmák ezek, ahol nagyon gyakori, hogy a pedagógusként végzett 

hallgató családjából elsőként szerez diplomát (Kovács, 2015). Kutatási 
előzményként felhasználtuk Márton (2015) kutatásának eredményeit, 

melyben a PKE óvó-tanítóképző szakja is részt vett, s amelyből kiderült, 
hogy az erdélyi óvó-tanítóképzős hallgatók 80 %-a elsőgenerációs 

értelmiségi lesz, és nagyrészt elsőgenerációs pedagógus, vagyis a szakma 

áthagyományozódásáról alig beszélhetünk. Épp ezért különösen fontos a 
képzés minőségének folyamatos javítása. 

 
Kutatásunk célja annak feltérképezése, hogyan boldogulnak a PKE-n 

végzett tanító- és óvóképzős hallgatók a pedagógus pályán, milyen 
problémákkal szembesülnek, hogyan oldják meg ezeket, és hogyan ítélik 

meg a képzésüket néhány év munkatapasztalattal a hátuk mögött. 



Kérdésként merült fel az is, hogy vannak-e olyan azonosítható tényezők, 
amelyek a képzés, a pályán észlelet problémák megítélésében, valamint 

az alkalmazott megoldási módokban számottevő különbséget okoznak. 
 

2.1. Hipotézisek 
 

Elsőként azt feltételeztük, hogy az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 
szak végzettjei legalább 70 százalékban saját szakmájukban helyezkednek 

el. Ezt a tendenciát mutatják a magyarországi (Polónyi, 2004; Némethné 

Tóth – Zsilinszki, 2014) és a nemzetközi kutatások is. Második 
hipotézisünkben azt feltételeztük, hogy a szakma gyakorlása közben 

problémaként észlelt helyzetek értékelését meghatározza a munkakör, a 
pályán eltöltött évek száma, a pedagógusok feladatáról vallott felfogás. 

Ehhez kapcsolódik harmadik hipotézisünk, mely szerint a szakma 
gyakorlása közben problémaként észlelt helyzetek megoldási módját is 

meghatározzák a fent említett tényezők. Jelen tanulmányban a 
munkakörre és a pályán eltöltött évek hatására fókuszálunk, a 

pedagógusok feladatáról vallott felfogás mint befolyásoló tényező egy 
külön tanulmány alapját képezi (Bordás, 2018). 

 
2.2. A kutatás felépítése, módszerei 

 
Az adatgyűjtés 2018 márciusában és áprilisában zajlott online kérdőíves 

lekérdezéssel. A végzett évfolyamok szociális hálón alakult csoportjaiba 

küldtük el többször is a felkérést, emlékeztetőt a kérdőív kitöltésére, de 
voltak olyan volt hallgatók is, akiknek külön üzenetet küldtünk. A név 

megadása nem volt ugyan kötelező, a volt hallgatók többsége nem 
burkolózott anonimitásba. A kérdőív a személyes háttérváltozókon kívül 

három kérdésblokkot tartalmazott: egyet az elhelyezkedéssel, 
pályaelhagyással kapcsolatban, egyet a pedagógus feladatáról vallott 

felfogásról, és egyet a pályakezdés során tapasztalt problémákról, ezek 
megoldási módjáról. A kérdőív végén alumnusaink üzenetet küldhettek a 

szak oktatóinak. Az adatok feldolgozásához leíró matematikai (gyakoriság, 
átlag, szórás) és statisztikai módszereket (korrelációszámítás, t-próba, 

Anova) használtunk az Excel program segítségével. 
 

2.3. A kutatás résztvevői 
 

A kutatás alapsokaságát a PKE-n végzett óvó-tanítóképzős hallgatók 

képezték (1. táblázat). Ők egy, két vagy három éves munkatapasztalattal 
rendelkeznek, és gyakorlatilag a fiatal szak első három végzős 

évfolyamának tagjai. 
 

 
1 éves 
munka-

tapasztalat 

2 éves 
munka-

tapasztalat 

3 éves 
munka-

tapasztalat 

Összesen 



Teljes populáció 11 24 18 53 

Online kérdőív 
minta 

7 
(63,63%) 

16 
(66,67%) 

16 
(88,89%) 

39 
(73,58%) 

 
1. táblázat: A populáció és a vizsgált minta 

 

A válaszadási ráta igen magas volt, 73,58 %-os, ez részben a kis 

létszámnak, az alanyok elérhetőségének tudható be, részben viszont 
annak, hogy a válaszadók abban bíznak, ezekkel a válaszokkal segíthetik 

alma materüket (mint ahogy ez a kérdőív utolsó pontjaként szereplő 
üzenetküldési lehetőség szöveges üzeneteiből ki is derült).  

 
3. Az online diplomás pályakövetés eredményei 

3.1. Elhelyezkedés a szakmában 
 

A tanító-óvóképzősök szakmában való elhelyezkedés aránya meghaladta 
előzetes feltételezéseinket. A kis létszámú populáció lehetővé tette, hogy 

egyenként keressünk utána azoknak a volt hallgatóknak, akik nem vettek 
részt az online lekérdezésben. Ez alapján mondhatjuk, hogy az 

összpopulációban a pályaelhagyók aránya 15,1%, azaz összesen 8 olyan 
volt hallgatóról tudunk, akik nem a képesítésüknek megfelelő szakmában 

helyezkedtek el, vagy egyáltalán nem is helyezkedtek még el a 

munkaerőpiacon. Mivel nagyrészt ők azok, akik az online kérdőívet nem 
töltötték ki, a kutatás adatait ennek fényében kell értelmeznünk: adataink 

97,44 %-ban olyan válaszadóktól származnak, akik képesítésüknek 
megfelelő területen helyezkedtek el.  

 
Az online kérdőív adatai alapján (1. ábra) a pályán való elhelyezkedés 

eloszlása a következő: 41,03% tanítónőként, 43,59% óvónőként, 7,69% 
pedig képesítésének megfelelő területen más szakmában helyezkedett el. 

Ez utóbbiak között van gyerekre vigyázó és mesefoglalkozásokat tartó 
szabadidő-pedagógus is. A megkérdezettek 5,13%-a saját gyereket nevel, 

és csak 2,56% dolgozik nem a képesítésének megfelelő munkakörben. Ez 
utóbb számadatot azonban annak tudatában kell kezelnünk, hogy a 

munkaerőpiacra be nem lépett volt hallgatók vagy a pályaelhagyók 
nagyrészt nem töltötték ki a kérdőívet. 

 



 
 

1. ábra: Elhelyezkedési arányok százalékban 

 

3.2.  A pedagóguspályán észlelt problémák értékelése 

A pályakezdő pedagógusként problémát jelentő szituációk 

értékeléséhez négyfokú Likert-skálát használtunk, a válaszadóknak 
minden helyzetről el kellett dönteniük, hogy: egyáltalán nem okoz 

problémát (1), inkább nem okoz problémát (2), inkább problémát okoz 
(3), vagy nagy problémát okoz (4) az illető szituáció. A helyeztek 

problémaként való értékelése rámutat a képzés hiányosságaira és felhívja 
a figyelmet azokra a területekre, amelyek a vizsgált képzésben 

fejlesztésre szorulnak.  
 

A 2. ábrán látható, átlagok alapján felállított sorrend jól mutatja, 
hogy a pályakezdők tipikus problémáit tekintik, élik meg leginkább 

problémaként, az átlagostól, gyakorlóiskolákban megszokottól eltérő 

gyerekekkel, viselkedésmódokkal való találkozást: a különleges 
bánásmódot igénylő gyerekek nevelését, oktatását, az agresszió- és 

konfliktuskezelést, a multikulturális környezetben való nevelést. A 
problémák második nagy csoportját azok a helyzetek alkotják, amelyek a 

pályakezdő évek vizsgáival és a munkahelyszerzéssel kapcsolatosak. A 
volt hallgatókkal folytatott beszélgetések és a nyílt kérdésekre adott 

válaszok alapján ide kapcsolódik „a saját szakmai fejlődést támogató 
idegennyelvtudás” is, ami jelen esetben a román nyelvet jelenti, nem 

pedig valamilyen nemzetközi kommunikációban használt világnyelvet. 
Valamennyi vizsgán találkoznak ugyanis a tanító- és óvónők a román 

nyelvismerettel, irodalommal és módszertannal. A harmadik nagy 
csoportra, mely leginkább a pedagógiai, módszertani tudással hozható 

kapcsolatba, a 2-es alatti átlagértékek jellemzőek. Ez többféleképpen is 
magyarázható: (1) elégedettek képzettségükkel, kompetenciáikkal, a 

munkával járó mindennapi helyzetnek tekintik a felsorolt helyzeteket, 

41,03% 

43,59% 

7,69% 

2,56% 
5,13% 

tanítónőként dolgozik

óvónőként dolgozik

a képesítésnek megfelelő más szakma

nem dolgozik, vagy a képesítésnek
nem megfelelő szakmában dolgozik

gyereket nevel (óvónőként vagy
tanítónőként dolgozott)



amelyeket szerintük megfelelően kezelnek; (2) reflektív gondolkodásuk 
még csak kialakulóban van, nem képesek saját munkájukat és annak 

következményeit objektíven megítélni; (3) beállítódásuk, pedagógiai 
nézeteik miatt észre sem veszik az adott helyzeteket; (4) nem találkoznak 

az adott helyzettel, tehát nem tekintik problémának. A megfelelő 
magyarázat megtalálásához minden bizonnyal kvalitatív módszerekkel, 

interjúkkal, gondolattérképekkel juthatnánk közelebb. 
 

 

 
 

2. ábra: A problémahelyzetek értékelése a munkakör függvényében 
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Óvónők Tanítónők



Amint azt a 2. ábrán láthatjuk, az óvónőként elhelyezkedett 
pályakezdők erőteljesebbnek ítélik meg a problémák legnagyobb részét.  

Közel ugyanúgy értékeli a két csoport a saját szakmai fejlődést elősegítő 
idegennyelv-tudást, a szakterülethez, szaktárgyhoz szükséges ismeretek 

hiányát, a munkához szükséges számítógépes készségeket, a 
kiemelkedően tehetséges gyerekek felismerését, fejlesztését. A különböző 

szociális háttérrel rendelkező gyerekek oktatását és az egyénre szabott 
fejlesztést pedig a tanítónők tekintik nehezebb feladatnak. Ha jól 

végignézzük a különbségeket, kirajzolódik ugyan egy speciálisabb tanítói 

illetve óvónői problémalátás, ami szorosan kötődik az intézmény 
jellegéhez, feladataihoz. Mivel azonban nincsenek szignifikáns 

különbségek a két csoport értékítéletei között, azt mondhatjuk, hogy a 
betöltött munkakörnek csak irányadó, de nem meghatározó a szerepe a 

problémás szituációk értékelésében.  
 

A pályán eltöltött idő számos állítás értékelését nem befolyásolja. A 3. 
ábrán csak azokat az állításokat láthatjuk, amelyeknél azt tapasztaltuk, 

hogy az egy éve pályán lévők jelentősen nagyobb gondként fogják fel az 
említett problémákat, mint a két, s főként a három éve pályán lévő 

pedagógusok. Ezek között említhetjük meg az agresszió- és 
konfliktuskezelés képességének kialakulását, a multikulturális 

környezetben való nevelést, a bemutató foglalkozás tartását, az egyénre 
szabott fejlesztést, a kiemelkedően tehetséges gyerekek felismerését, 

fejlesztését, a szülőkkel való kapcsolattartást, kommunikációt, a 

munkahelyválasztással kapcsolatos problémákat és a saját szakmai 
fejlődést támogató idegennyelv-tudást.  

 



 
 

3. ábra: A problémahelyzetek értékelése a pályán eltöltött idő függvényében 

 

Anova teszttel 3 esetben kaptunk szignifikáns különbséget az értékelések 
között. Az iskola vezetőségével való kapcsolattartás esetében (f=3,46; 

p≤0,05) és a foglalkozások vezetése, a tanulói viselkedés kézben tartása 

esetében (f=6,43; p≤0,005) az első év a kritikus, az abszolút pályakezdők 
szignifikánsan nehezebb problémaként értékelték ezeket az állításokat, 

mint a 2-3 éve pályán lévők. A szakmódszertani, pedagógiai 
kompetenciák kialakulásához már legalább két évre van szükség, itt 

ugyanis az első két és a harmadik év értékelései között kaptunk 
szignifikáns különbséget (f=3,26; p≤0,05). 

 

3.3. Lehetséges megoldási módok értékelése 

 
A problémát jelentő szituációk jellemző megoldási módjának 

megállapításához hatfokú Likert-skálát használtunk. A válaszadónak az 1-
től 6-ig terjedő skálán (ahol az 1-es az egyáltalán nem jellemző, a 6-os a 

teljes mértékben jellemző) azt kellett eldöntenie, mennyire jellemző rá a 
megnevezett megoldási mód. Pedagógusképző szemmel megnyugtató, 

hogy a problémaként értékelt szituációkat a pályakezdők leggyakrabban 

saját maguk oldják meg, és alig jellemző a tehetetlenség, a „nincs kihez 
fordulni” érzése. Az eredmények (4. ábra) azt mutatják, hogy 

leggyakrabban a nevelőtestületben, szakmai munkaközösségben találják 
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meg a pályakezdők a segítséget problémáik orvoslására. Ez újabb érv 
lehet a pedagógusok tanuló szakmai közösségeinek támogatására, hiszen 

a közvetlen munkatársak között megvalósuló interakciók nemcsak a 
pályakezdő pedagógusoknak jelentenek támogatást, szakmai segítséget, 

de az innovációt is erőteljesen befolyásolják (Bordás, 2016, 2017). A 
kapcsolati tőke fontosságára hívja fel a figyelmet az a tény, hogy a 

személyes ismerősök, barátok, volt évfolyamtársak a pályakezdők 
fontossági listáján messze megelőzik a professzionális tőkét minden 

bizonnyal erőtejesebben birtokló intézményvezetőt, külső szakembereket 

vagy a volt tanárokat. Az internetes böngészés mint meglehetősen kedvelt 
megoldási mód a fiatal generáció cyber-léthez szokottságát jelzi, 

ugyanakkor az internetes tartalmak megfelelő szűrés, válogatás nélküli 
alkalmazása aggodalomra is ad okot, és felhívja a figyelmet arra, hogy a 

pedagógusképzés során mindenképpen hangsúlyt kell fektetni a virtuális 
tartalmak minőségi értékelésére. 

 

 
 

4. ábra: Megoldási módok munkakörönként 

 

Mint azt az előző eredményeknél láttuk, az óvónők átlagosan magasabb 

pontértékkel látták el a legtöbb felsorolt problémaszituációt. Ugyanakkor a 
kérdőív adatai azt jelzik, hogy a legtöbb megoldásmódot is gyakrabban 

használják, mint az tanítónők. Szakmai tudatosságuk magasabb fokát 
jelzi, hogy ritkábban kérik ki avatatlan barátok, ismerősök véleményét, 

viszont szignifikánsan gyakrabban keresnek szakkönyvekben, 
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szakfolyóiratokban megoldást kérdéseikre, problémáikra (kétmintás t-
próbát alkalmazva t=3,03; p≤0,005). A magasabbra értékelt 

problémaszituációk és a gyakrabban alkalmazott különféle 
problémamegoldási módok az óvoda sajátos, szabadabb, spontánabb 

létmódjából is adódnak. A kevésbé merev keretek és a kevesebb szabály 
sokkal több spontán, nem várt helyzetet teremt a pedagógus számára, 

akinek a szituatív tanulási helyzetekben gyorsabban, hatékonyabban 
fejlődik ki reflektív gondolkodása, tehát kritikusabb lesz önmagával 

(magasabbra értékeli a problémákat), és több megoldási módot próbál ki. 

Ily módon a munkakör nagyon is befolyásolja a problémák értékelését és 
megoldási módját, s ezáltal a szakmai fejlődés folyamatát.  

 
Összességében szemlélve az 5. ábrán szemléltetett megoldási módok 

sorrendjét és értékeit a pályán eltöltött évek függvényében, azt 
mondhatjuk, hogy a két-három éve pedagógusként dolgozók bátrabban 

kérnek segítséget, keresnek saját maguk megoldást a problémákra.  

 

5. ábra: Megoldási módok a pályán eltöltött évek függvényében 
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Míg a problémák észlelése és értékelése során, ha a pályán eltöltött 
éveket vettük alapul, szépen kirajzolódó mintázattal találkoztunk, a 

megoldási módok használatát, gyakoriságát, úgy tűnik, más faktorok 
befolyásolják. Egyedül az „Interneten böngészve keresek segítséget” 

változónk Anova-tesztes vizsgálatánál sikerült szignifikáns különbséget 
kimutatnunk a második éve pályán lévők javára (f=3,11; p≤0,05). De ha 

jobban megfigyeljük, a második éve pályán lévők rendszeresen magasra 
értékelik azokat a megoldási módokat, amelyek az egyéni 

információkeresést, a megoldások magányos megtalálását preferálják: 

„saját magam oldom meg” (3,94), „szakkönyvben, folyóiratban keresek 
választ” (3,38). Habár ez az évfolyam értékeli legpozitívabban a 

kollégáktól és az intézmény vezetőségétől való segítségkérést, ezek nagy 
valószínűséggel intergenerációs kapcsolatokat fednek. Az intragenerációs 

kapcsolatokból való társas tanulás az három éve pályán lévőket jellemzi 
inkább, akik a többieknél gyakrabban kérnek segítséget személyes 

ismerősöktől, barátoktól (3,53), volt évfolyamtársaktól (3,07), volt 
tanároktól (2,47). Ugyanakkor ők azok, akik, talán épp a társas tanulási 

preferenciáik miatt leggyakrabban érzik tehetetlennek, tanácstalannak 
magukat. Ezeknek a jellemzőknek a részletes feltárása azonban csak egy 

kvalitatív vizsgálat során volna lehetséges a hallgatói értelmező 
közösségek elmélete (Pusztai, 2015) felől közelítve meg a témát. 

 

4. Következtetések 

A szak végzett hallgatói elvárásaink és feltételezéseink fölötti arányban 

helyezkedtek el a képzettségüknek megfelelő szakmában. Ez az eredmény 
a romániai viszonyok ismeretében azt is jelenti, hogy a képzés megfelelő 

felkészülést biztosít, nemcsak a tanítási gyakorlat, de a munkahely 
elfoglalásához szükséges vizsgák számára is.  

 
Az alapképzésben kiemelt figyelmet kell fordítani bizonyos témákra, illetve 

továbbképzések formájában lehet/kell fejleszteni a végzettek 
kompetenciáját ezeken a területeken: 

- különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelése,  
- különböző szociális háttérrel rendelkező gyerekek/tanulók együtt 

nevelése,  
- agresszió- és konfliktuskezelés 

- a román nyelv tanulása és tanítása. 
 

A pályán eltöltött évek a problémák észlelsét és értékelését igen, a 

megoldási módokat viszont nem befolyásolják jelentősen. A gyakran 
használt, kedvelt problémamegoldási módok valószínűleg inkább 

személyiségbeli, nézetbeli különbségekkel hozhatók kapcsolatba. 
 



A betöltött munkakör mindne bizonnyal befolyásolja a problémák 
észlelését és a kezelési módjukat is. Az óvoda szabadabb légköre jobban 

ráirányítja a pályakezdők figyelmét a nevelési kérdésekre, a fegyelmezési 
szituációkra, az agresszió- és konfliktuskezelés fontosságára; az iskola 

zártabb, merevebb világa pedig a pedagógus szaktárgyi, tartalmi tudást 
helzyei előtrbe. A szituatív tanulás ilyen értelemben már a pályakezdés 

éveiben meghatározza a pedagógusok szakmai fejlődését. 
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