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Pedagógiai kommunikáció – az egyén fejlődését befolyásoló hatások rendszere, amelyeket 
verbális és nonverbális eszközökkel alakítunk ki.  

Pedagógiai kommunikáció sajátosságai – pedagógiai célok által szabályozott, 
„Intézményesült“ színterei vannak: család és iskola. Tervszerűen előkészített és lefolytatott 
folyamat, melynek különböző formái vannak. A pedagógiai kommunikáció nevelő és növendék 
közt valósul meg, azonban ebben a folyamatban más résztvevő is jelen lehet – szűlő. 

 
A pedagógiai kommunikáció alapjai a szabályok és normák, melyeket T. Gordon a 
következőképp foglalt össze: 

- kölcsönös nyíltság, átláthatóság 

- annak tudata, hogy a másik értékeli őt 

- kölcsönös függés 

- a másik egyéniségének tiszteletben tartása 

- egyik fél sem a másik rovására elégíti ki igényeit. 
 

Az oktató és nevelő folyamat alapvetően a nevelő és növendék között zajlik, melynek 
kommunikációs formái a következők: 

o  alá- és fölérendeltség 
o  pedagógus-egyes diák 
o  pedagógus-tanulócsoport 
o  formális-informális 
o  közvetlenség-közvetítettség. 
 

A pedagógusi magatartásformák: 

 erősen autokratikus – nem veszi figyelembe mások véleményét, hatalmi tekintéllyel 
rendelkezik, mely nem a tiszteleten, a kölcsönös udvariasságon, a szakmai elismerésen 
alapul, csak a saját elképzelései szerint cselekszik, parancsol, rendelkezik, ellenőriz, 
előírásokkal, tilalmakkal él, kioktat, interpretál, manipulál, felülvizsgál, bírál. 
A diákokban erős félelmet kelt.    

 autokratikus – meghallgatja mások véleményét, de saját maga dönt, jellemző  a 
fegyelem légköre, jellemzői: ellentmondást nem tűrő tanári magatartás, személyeskedő 
megjegyzések, utasítások, fölényeskedés. A diákokban félelmet kelt.  

 szociálintegratív – önkéntes fegyelem, jellemzői: beláttatás, együttműködés, szabad 
vita, tanácsok, önállóság, tervezés, tárgyilagos értékelés. A diákok partnernek tekintik. 



 laissez-faire - anarchisztikus légkör, jellemzői: nincs irányítás, nincs feladat 
meghatározás, nincs értékelés, közömbös vezetés. A diákok havernak tekintik. 

 
A tanár-diák kapcsolatban jelentős szerepe van a következő fogalmaknak: 

1. szabályozottság – személyesség  
2. szabadság – kötöttség 
3. komorság – mosolygósság 
4.  

A pedagógiai kommunikáció további sajátosságai: 
Értékelés (értékrend) – meggyőzés (állásfoglalás) – ösztönzés (felszólítás) 

 
A tanár-diák-szülő viszonylatban előforduló gyakori konfliktusforrások: 

- érdek-, szükség- és célkonfliktus 

- strukturális konfliktus 

- értékkonfliktusok 

- kapcsolatzavarból kialakuló konfliktusok. 
 
Esettanulmány 

A következő, egy a valóságon alapuló példával szeretnénk bemutatni, hogy a tanár-diák-szülő 
viszonyrendszerében, a következő résztvevők között milyen magatartástípusokból fakadó 
konfliktusok alakulhatnak ki: 

1. tanár-diák 
2. tanár-tanár (felettes) 
3. tanár-szülő 
4. iskola-szülő 
 A tanuló egy hatodik osztályos fiú, aki hétéves korában tragikus módon elveszítette 

édesanyját. Azóta nagymamája neveli, ugyanis édesapja büntetett előéletű, kábítószeres. Ennek 
ellenére fia szemében ő a példakép. A nagymama két lánya elvesztése miatt is igyekszik mindent 
megadni a fiúnak, aki ezt kihasználja. Megtanulta manipulálni a nagymamát, feléje csak a jó oldalát 
mutatja, azonban a környezetében rengeteg konfliktus van. Így az iskolában is: viselkedési 
zavarok, magaviseleti problémák, tanulási nehézségek. A nagymama ezeket a problémákat 
elutasítja, hiszen ő az ellenkezőjét látja, így gyakran kerül konfliktusba az iskolával. De nem az 
osztályfőnökkel, ugyanis az a laissez-faire magatartástípusba tartozó pedagógus, aki 
következetlenül követi az iskola szabályaiból adódó utasításokat, elmondása szerint saját maga 
csínytevéseit látja a fiú cselekedeteiben. S bár a tantestületiben egyetért a különböző 
véleményekkel, sőt szankciókkal, az osztályban már más álláspontot képvisel. Ez természetesen 
konfliktusforrás a tanár és az iskola vezetése közt. Az iskola igazgatója a demokratikus vezetői 
stílus megvalósítója, nem ért egyet a tanár magatartásával és nevelői módszereivel. Azonban az 
illető tanár angol szakos, ezért szükség van rá az iskolában.  

A tanuló magatratási problémái, az iskolához való hozzáállása szintén konfliktusforrás, hiszen 
a tanulónak közösségromboló befolyása van, s ez a diáktársai, a pedagógusok és a szülők számára 
is problémát jelent. 

 



A konfliktusháló megoldása: 

- beszélgetések 

- konstruktív gondolkodás 

- reflektív gondolkodás 

- szakember segítsége 

- iskolai értékelő-szabályozó lépések 

- személyi felelősségrevonás. 
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