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Ritter Andrea (Győr) 
 

A pedagógusszerep vált(oz)ásai 
 

Napjaink pedagógiai tevékenységének egyik központi kérdése, hogy ki a 
jó pedagógus, milyen személyiségjegyekkel kell rendelkeznie annak, aki 
hatékonyan kíván részt venni a tanulók személyiségének fejlesztésében. Ez a 
kérdés különösen az érdeklődés középpontjába került az utóbbi évtizedben, 
hiszen változó világunkban a pedagógiát is érintő kihívások újabb oktatási tar-
talmakat, ezáltal új feladatokat, s nem utolsó sorban új szerepelvárásokat ered-
ményeztek. Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a társa-
dalomban bekövetkező változások mennyiben teszik szükségessé a pedagógus 
szerep újrafogalmazását, melyek azok a tulajdonságok, sajátosságok, amelyek 
birtokában eleget tud tenni a pedagógus a vele szemben támasztott korszerű 
követelményeknek, szerepelvárásoknak. 2007 óta vizsgálatokat végzünk ezen a 
területen, ezúton számolunk be azokról a részeredményekről, amelyekhez 
tanítóképzőben tanuló főiskolai hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján 
jutottunk. 

A pedagógus feladata – a jelenismeret kialakítása 
Napjainkban az iskola, ezáltal a pedagógus feladata nagyon sokrétű. A 

nevelés feladata a helyes önismeret és jelenismeret kialakítása, az önmeghatározás, 
az identitásképzés elősegítése, olyan információk közvetítése, amely egyértelmű 
és kiszámítható jövőképet jelenít meg a növendékek számára. Mindez elenged-
hetetlenül fontos a mindennapi életben való boldoguláshoz, kiterjed a munka, a 
tanulás, a partnerkapcsolat területére egyaránt. A megfelelő jelenismeret hiányá-
ban megnő az egyénben a belső feszültség, kiszámíthatatlanná és bizonytalanná 
válik az élete, amelynek következtében kibillenhet az egyensúlya. 

Feladat, hogy a pedagógus hozzásegítse a tanulót a valóság helyes észlelé-
sére, értékelésére, az abban való hatékony részvételre. Fontos, hogy támogatást 
nyújtson értékes személyiségjegyek kibontakoztatásához, hogy a nevelés folya-
mán alakuljon ki a gyermekben az önfegyelmezés, az önirányítás, a helyes irány-
ba való egyre önállóbb haladás képessége. 

A XX. század elején fogalmazódik meg az igény a gyermek önálló, önte-
vékeny, cselekvő egyéniséggé nevelésére, s válik példaértékű gyakorlattá az új 
nevelői magatartás szükségessége. „Az új nevelő tiszteli a gyermeket, segíti 
egyéniségének kibontakozását, elősegíti a gyermek szabadságának, önállóságá-
nak kiteljesedését, a gyermek egyéni adottságait megismerve törekszik a képes-
ségek fejlesztésére.” (Kovátsné, 2000.) 
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Az „új arcú” pedagógus szükségessége 
A XXI. században bekövetkező gazdasági, társadalmi változások szüksé-

gessé teszik az iskola szerepének újraértelmezését. Megváltozni látszik a család 
nevelésben betöltött szerepe, középpontba kerül az egyén, mint individuum, 
gazdagodnak az oktatási tartalmak, sokasodnak az információhordozók, s 
mindez elengedhetetlenné teszi az új arcú pedagógus megjelenését a közokta-
tásban. 

A pedagógusok nagy része bizonytalan a külső környezeti változások 
miatt, szükségét érzi olyan alapelveknek, módszereknek, eszközöknek, amelyek 
segítik őket az oktatás és nevelés hatékonyságának növelésében. 

Az új oktatási tartalmak új pedagógusszerepet kívánnak, és a növekvő 
belső feszültség feloldásának egyetlen lehetősége egy önreflektív viselkedésre-
pertoár kialakításában rejlik. A reflektív pedagógus tisztában van saját lehetősé-
geivel, potenciáljaival, megfelelő önismerettel rendelkezik, aki tisztában van a 
korlátaival és a képességeivel. Szükségessé válnak tehát olyan személyiség-
jegyek, mint az önállóság, a nyitottság, az alkalmazkodás és az együttműködés 
képessége, amelyek lehetővé teszik a pedagógiai hatékonyságnövelését. A peda-
gógus személyiségének fontos értékmérőjévé válik a személyes értékorientá-
ciója, az értékekhez való viszonyulása, személyiségének moralitása. 

A pedagógus példaképválasztásban betöltött szerepe 
A szociális tanulás révén fontos, hogy milyen egyénekkel kerülünk 

kontaktusba az életünk során, hiszen a nevelés különböző színterein, formális 
és informális értelemben egyaránt befolyással bírnak ránk különböző 
személyek, akik kognitív és affektív értelemben egyaránt formálják személyisé-
günket.  

Az életünk során megélt társas kapcsolatok számos modellt kínálnak fel, 
de nem minden esetben ösztönöznek modellkövetésre. Hogy egy modell a 
követő számára mennyire lesz vonzó, az függ a modell személyes tulajdonsá-
gaitól. Bandura és munkatársai (Vajda, 2005) kísérletekkel igazolták, hogy a 
modellkövetés valószínűségét fokozza: ha a modell hatalommal és presztízzsel 
rendelkezik, ha „fogyasztója” bizonyos vonzó javaknak, ha a modell gondosko-
dó, ha ügyesebb, illetve sikeresebb készségekkel rendelkezik, mint a megfigyelő.  

Éppen ezért fontos, hogy a pedagógus mindig példaértékű legyen, minta-
ként szolgáljon a diákjai előtt. Magatartásával, értékképviseletével, világnézeté-
vel, jellemével jelentős hatást gyakorol az iskolahasználók széles körére. Aho-
gyan a személyiség cselekedetek által nyilvánul meg, így fontos a pedagógus 
kongruenciája, vagyis meggyőződésének tettekben való megnyilvánulása.  
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Hallgatók véleménye a pedagógus személyiségéről 
Vizsgálatot végeztünk főiskolás hallgatók körében, melyben arra voltunk 

kíváncsiak, milyen pedagógusképpel rendelkeznek a tanítójelöltek. Vizsgála-
tunkban egy hazai és egy határon túli pedagógusképző intézmény diákjai vettek 
részt.  

Vizsgálati kérdéseinkből nyújtunk példákat: 
1. A pályaválasztás indítékai 
Arra a kérdésre, hogy mi motiválta a jelöltet leginkább, amikor a 

pedagógus pályát választotta, nagy részük külső és belső motívumokat sorolt 
fel. A leggyakoribb belső motívumok a gyermekek szeretete, egy gyerekkori álom, a 
tudás átadása iránti vágy. Viszonylag magas számban soroltak fel a hallgatók olyan 
külső motivációs erőket, mint a kedvező időbeosztás és a szülői ráhatás. Elgondol-
kodtató, hogy sokan a rossz tanári példa miatt kerültek erre a pályára, feltehetően 
annak reményében, hogy majd ők egy másfajta tanári viselkedésmódot, 
felelősségtudatot magukra öltve fognak eleget tenni a pálya kihívásainak. A 
válaszok között előfordultak olyan indítékok is, amelyekben viszont magasabb 
rendű elvárásrendszer fogalmazódik meg a jelöltnek önmagával szemben, ilye-
nek, mint az erkölcsi értékrend ápolása, az önmagam által elismert értékrend átadása, a 
hatékonyabb oktatás megvalósítása. Az eredmények a két vizsgálati csoportnál 
hasonlóak voltak, különösebb eltérést nem találtunk. 

2. A jó tanár tulajdonságai 
A hazai diákok által preferált tulajdonságok a szaktudás, a türelem és a 

segítőkészség, a határol túli diákok pedig a türelmet, a kommunikációs képességet és a 
szigorúságot sorolták az első helyre. 

Eltérő módon ítélték meg a jelöltek az igazságosság szerepét a pedagógiá-
ban, hiszen a határon túli mintán a szigorúsággal karöltve kapott magas értéket 
az igazságosság, míg a hazai mintán az utolsó harmadba sorolták ennek a 
tulajdonságnak a jelentőségét. A szigor és az igazságosság mellett fontosnak 
ítélték a szlovákiai diákok a humor szerepét, amelyről tudjuk, hogy életerő 
gerjesztő jelenség, feszültségoldó hatása közismert.   

3. Legkedvesebb tanárom 
 A válaszok alapján megállapítottuk, hogy minden hallgató rendelkezik 

legalább egy olyan pedagógusmintával, akivel kapcsolatban meghatározóak az 
élményei, aki befolyással volt későbbi döntéseire. 

A választások hátterében általában olyan élmények álltak, amelyekben a 
tanítói humánumot fedezték fel, például nehézségei adódtak a tanulónak, 
elveszítette biztonságérzetét, bizonytalanság és szorongás kerítette a hatalmába.   
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4. Nem követendő tanári példa 
Nagy számban nehezményezték a jelöltek mindkét mintában a kivételezést, 

mellette pedig az igazságtalanságot a pedagógus részéről. A szigorú, durva, 
bántalmazó magatartást is elutasították, csakúgy, mint a hangos beszédet, a türelmetlen-
séget. Ugyancsak nem követendő példa volt a nem következetes és hiteltelen 
pedagógus, aki nem tiszteli még a kollégáit sem. 

 

Összegezve 
A pedagógus kulcsfontosságú szereplője a nevelési folyamatnak. Ezért: 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek, tanítványainknak adhatunk, saját benső lehetőségeik és 
korlátjaik felismerése, a belső stabilitás, a személyes autonómia személyi feltételeinek 
megteremtése, valamint a változó világban való tájékozódás készsége és képessége, az esély a 
saját értékrend kialakítására.”(Schüttler–Szekszárdi 2001.) 
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