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Mindennapi életünk elképzelhetetlen kommunikáció nélkül. Napi szinten műveljük anélkül, 
hogy tudatosítanánk ezt a folyamatot, illetve annak jelentőségét, fontosságát. Gyakran hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni a kommunikáció minőségének fontosságáról, személyiségformáló 
hatásáról. 

 
A kommunikáció a latin communis szóból származik, melynek jelentése: közölni, közzé tenni 

valamit. A kommunikáció egy pszichikai indítékú, de fizikai lefolyású folyamat. Adatátvitelt, 
információcserét jelent, egy interakció az emberek között, melynek tartalma, lényege az 
információ átadása, cseréje. Az információt a kommunikációs eszközök bocsátják ki. Az 
információcsere, vagyis a kommunikáció mindig legalább két ember között zajlik. Az egyik a 
közlő, a másik a befogadó. 

Két alapvető formája a közvetlen és közvetett kommunikáció. A közvetlen kommunikáció 
esetében a közlés két személy közvetlen kapcsolatában valósul meg. A közvetett 
kommunikációnál ez a kapcsolat hiányzik, az információt jel formájában a kommunikációs 
eszközök közvetítik. Ez a jel látható vagy hallható. 

Az adatközlés módja lehet verbális (szóbeli) és non verbális (nem szóbeli). Ez a két mód 
nagyon szorosan összefügg, szinte elválaszthatatlan egymástól. 

 
A pedagógusok és tanítványaik az oktatási-nevelési folyamatban folyamatos 

kommunikációban állnak egymással. Adatközlés, információcsere vagyis kommunikáció nélkül 
elképzelhetetlen az ismeretek átadása és befogadása, vagyis az oktatás és nevelés. 

Az iskolai nevelésben megjelenő változások következtében a XX. század pedagógiájában 
megjelent egy új fogalom a pedagógiai kommunikáció, és az ezzel foglakozó pedagógiai 
kommunikációelmélet. Ennek oka az a felismerés, hogy a pedagógiai kommunikáció számos 
különleges vonással rendelkezik. Míg a hagyományos iskola elsősorban ismeretadó funkciót látott 
el, addig a korszerű oktatás tevékenységközpontú és készségfejlesztő. A pedagógiai 
kommunikáció fogalmának megjelenésével párhuzamosan megjelent a pedagógiai 
kommunikációtan fogalma is. A pedagógiai kommunikációtan feladatáról Zsolnai József  így 
fogalmaz: 

 „A pedagógiai kommunikációtan funkciója a pedagógia szervezett, szabályozott és spontán 
világában tetten érhető szabályosságok és kommunikációs jellegzetességek számbavétele, leírása 
és tipizálása.“ 

 
A pedagógiai folyamatban, oktató-nevelő munka során megjelenő kommunikáció számos 

olyan vonással, tulajdonsággal rendelkezik, ami a napi szinten folyó kommunikációra nem 
jellemző. Ennek felismerése szükségessé tette és teszi a pedagógiai kommunikáció fogalmának 
kialakulását és használatát. 

A pedagógiai kommunikáció egy sajátos kommunikáció, amely oktatási-nevelési 
intézményekben és helyzetekben folyik, és nem csupán a köznapi életben folyó kommunikáció 
jegyeivel jellemezhető. Ezen tulajdonságai mellett számos más sajátossággal is rendelkezik. Az 



egyik különbség a köznapi és a pedagógiai kommunikáció között, hogy míg a köznapi 
kommunikáció nincs megtervezve, spontán lefolyású, addig a pedagógiai kommunikáció fő 
menetében célirányosan előretervezett. Szintén jellemző különbség a köznapi és a pedagógiai 
kommunikáció között, hogy amíg mindennapokban lezajló kommunikációnál nincs irányító, 
addig a pedagógiai helyzetekben, oktató, nevelő céllal történő kommunikáció a pedagógus által 
irányított. A pedagógus különböző kommunikációs eszközökkel, pl. kérdésekkel tereli a célnak 
megfelelő irányba az adatközlést, beszélgetést. További különbségként említhető, hogy míg a 
köznapi kommunikációnál a felek között gyakran előfordul a témaváltás, illetve a kommunikáció 
kimenetlét előre nem tudjuk meghatározni, addig a pedagógiai kommunikáció néhány kiválasztott 
témára korlátozódik és kimenetele is valamennyire előrelátható. A két kommunikáció 
nyelvezetében is eltérések figyelhetők meg. A köznapi kommunikáció nyelvezete, stílusa a 
kommunikációban álló felektől függ, általuk szabadon választott. A pedagógiai kommunikációra 
ez a tulajdonság nem jellemző, nyelvezete meghatározott. A két kommunikáció közötti 
különbségek felsorakoztatásánál fontos megemlíteni az időtartami eltéréseket is. A köznapi 
kommunikációnál általában nincs meghatározva annak időtartama, vagyis, hogy mettől meddig 
tart. Az oktatási folyamatban a tanítási órák kötött időtartamúak ennek függvényében a 
pedagógus – gyerek között lezajló kommunikáció időtartama is meghatározott. 

 
A felsorolt különbségekből megállapítható, hogy a pedagógiai kommunikációnak megvannak 

a maga sajátosságai. Ezek közé sorolható a céltudatosság, ami annyit jelent, hogy a kommunikáció 
mindig valamilyen cél elérése érdekében történik. A pedagógus kommunikációja mindig tervezett 
és pedagógiailag szabályozott. A pedagógiai kommunikáció jellemzője, hogy intézményesült és a 
benne résztvevő feleknél, mind a közlőnél, mind a befogadónál jelen van a kommunikáció 
kimenetelének kockázata, a siker vagy a kudarc (Sikerül-e átadnom amit szeretnék?, Eléri-e a 
közlésem a célját a befogadónál?).  A pedagógiai kommunikáció sikerességének feltételei a 
megfelelő pedagógiai ismeretek (oktatás és nevelés területén egyaránt), a pedagógiai kultúra. 

Mivel az iskola célja minden esetben a növendékek fejlesztése, ezért a pedagógiai 
kommunikáció is minden esetben fejlesztő, gazdagító szándékkal kell, hogy megvalósuljon.  

 
A pedagógiai kommunikáció két színtéren valósul meg, az iskolában vagy a nevelő-oktató 

intézményben mind az oktatási- mind a nevelési folyamatban. A távoktatás következményeként a 
pedagógiai kommunikáció már az otthonokba, családokhoz is eljutott. Ennek következtében a 
pedagógiai kommunikáció másik színtere a család.  

A pedagógiai kommunikáció elméletét tárgyalva, fontos megválaszolni azt a kérdést, hogy 
vajon kik, mely felek között valósul meg az információcsere, vagyis a kommunikáció. 

Az oktató-nevelő munka két alapvető résztvevője a pedagógus és a gyermek, ezért a 
pedagógiai kommunikáció elsősorban közöttük valósul meg. Az iskolán belül ugyancsak 
pedagógiai kommunikációról beszélünk tanár-tanár viszonylatban, illetve tanár-szülő 
kapcsolatában is. Mindhárom esetnél más helyzetben jön létre kommunikáció. Pedagógus és 
tanuló között oktató- és nevelő céllal az oktatási és nevelési folyamatban. Pedagógus és 
pedagógus viszonyában információcsere céljával a pedagógiai tanácsüléseken, értekezleteken. A 
tanár és szülő között folyó pedagógiai kommunikáció megvalósulhat a szülői értekezleteken, 
fogadóórákon felvilágosító, problémamegoldó szándékkal. Pedagógiai kommunikáció a szülő – 
gyermek kapcsolatába is beleszövődhet. 



 A pedagógus kommunikációja nagymértékben befolyásolja az oktató, nevelő munka sikerét 
vagy kudarcát, annak színvonalát, a tanulók eredményeit és fejlődését, ezért a kor pedagógusának 
nagyon fontos a pedagógiai kommunikáció megfelelő, igényes  művelése. 
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