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5.  A PEDAGÓGUS (A három téma összefoglalója) 
 
Bevezetés 
 
„A gyöngyhalász és a gyémántcsiszolók”, „Művészet vagy széklábfaragás”, Tudós tanárok – 
tanár tudósok” címmel – és még folytathatnánk a sort – olvashatunk olyan könyvismertetőket, 
tanulmányokat, amelyek a pedagógus tevékenységével, a pedagógus mesterséggel 
foglalkoznak. Tudós, művész, mester-e a pedagógus? Milyennek kell lennie ahhoz egy 
tanárnak, hogy eredményesen tudja ellátni munkáját és felejthetetlen, szép emlékként őrizzék 
meg emlékezetükben tanítványaik? Milyen az a tanár, akinek hatására többen választják 
hivatásul ezt a pályát? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ebben a fejezetben, amikor 
összefoglaljuk a pedagógus személyiségére, hatására, a nevelési stílusokra és kiemelten az 
osztályfőnöki tevékenység lényegére vonatkozó ismereteket. 
 
 
1. A pedagógus személyisége, az ideális tanár 
 
 
A pedagógusok tevékenységével, személyiségével foglalkozó kutatások központi kérdéseinek 
egyike annak feltárása, milyen a jó pedagógus, melyek azok a tulajdonságok, amelyeket 
elvárnak tőlük tanítványaik, a szülők és amelyek a pálya eredményes műveléséhez 
elengedhetetlenek. Amikor a közelmúltban közgazdász tanárjelölt hallgatóktól megkérdeztük, 
hogy milyen a jó tanár, a következő listát állították össze: hatékony, elhivatott, nyitott, 
kreatív, rugalmas, igazságos, megbízható, megértő, empatikus, következetes, határozott, 
példamutató, csapattag is meg nem is, ismeri a tanítványait, felkészült, aktív és aktivitásra 
serkentő, széles látókörű, jó kommunikációs készségű, közvetlen, készséges, barátságos, 
szigorú, innovatív, becsületes, tiszteletet adó és tiszteletre méltó, tájékozott, konzekvens, 
lelkes, előítéletektől mentes, határozott, lépést tart a fejlődéssel a diákjai  világában is él, 
segítőkész, élettapasztalattal rendelkezik, humorérzéke van, órán kívül is kapcsolatot tart a 
diákjaival, alkalmazkodó-képes. Mint látható, a hallgatók véleménye nem sokban különbözött 
azoktól a 8-18 éves tanulóktól, akiktől P. Witty  kérdezte meg, hogy milyen az igazán jó 
nevelő. Sorrendben a következő nevelői tulajdonságokat értékelték a legtöbbre: a megértő, 
együtt dolgozó, demokratikus magatartás; jóság, kedvesség, türelem, széles körű érdeklődés, 
kellemes megjelenés, igazságosság, humorérzék, nyugalom és következetesség, érdeklődés a 
gyermekek problémái iránt, alkalmazkodóképesség, a dicséret helyes alkalmazása és végül: a 
tanításban való ügyesség. (Kelemen, 1986.) Ha jól megnézzük ezeket a tulajdonságokat, 
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akkor megállapíthatjuk, hogy a speciális szakmai elvárásokon túl, amelyek minden 
foglalkozás műveléséhez szükségesek – a személyiségre vonatkozó elvárások semmiben sem 
különböznek azoktól a jellemzőktől, amiket akkor szednénk csokorba, ha azt kérdeznék 
tőlünk, hogy milyen egy „jó ember”. Ha a tanításhoz kapcsolódó speciális tudást szakmai 
felkészültségként definiáljuk, akkor nem tekinthető túlzásnak az a megállapítás, hogy a 
tanárral szembeni elvárások idealizáltak, sok esetben teljesíthetetlenek, az utóbbi időben is 
fokozatosan növekedtek, egyre inkább irreálissá váltak, és ahhoz, hogy ezeknek az 
elvárásoknak meg tudjon felelni, „omnipotensnek" kellene lennie. A tanárok nap mint nap 
szembesülnek ezekkel az elvárásokkal, amelyeknek a teljesítése szinte lehetetlen feladatot 
jelent. Ezek a túlzott elvárások mind a pedagógusképzés, mind a pedagógus hivatás 
szempontjából teljesíthetetlenek, olyan zavarokat okoznak, amelyben a pedagógus 
tevékenysége eleve kudarcra van ítélve. Nincs kellő szakmai hitele a nem pedagógiai szakmát 
és teljesítményt tekintve, (mert pl. a matematika tanár nem matematikus), míg bizonytalanság, 
a kapaszkodók hiánya jellemzi a pedagógiai felkészültséget is. (Bugán Antal, 1996. 16-17. o.) 
Ez utóbbi jelenség alapvető oka abban keresendő - az előbbi szerző gondolatmenetét követve 
-, hogy a pedagógiai gondolkodás olyan eszményeket hozott be, amelyek nagyrészt irreálisak 
(túlzottan teleologikus és taxonómikus megközelítésmódjuk miatt), és elvonják a figyelmet az 
„itt és mostról”, amely a tanár alapvető tevékenységi dimenziója. Ebből egyenesen 
következik, hogy az erre való felkészítés is hiányos. Ezért jut el a fenti szerző a következő 
javaslathoz: a pedagógus „képzéséhez tehát szükséges egy - a pedagógiai valósággal szoros 
kapcsolatban álló - a „jelen időre” vonatkozó, „itt és most” helyzeteket készség szintjén 
kezelni tudó, „élő” ismeretanyag. Ennek elsajátításában, az elsajátítás folyamatában létrejöhet 
olyan integráció, amely a szakmai-szaktárgyi kultúra, kapcsolati kultúra és az önismeret 
együttes kezelését teszi lehetővé.” (Im. 28.o.)   
 
A hétköznapi gondolkodásban még ma is uralkodó az a nézet, hogy a jó tanár születésétől 
fogva rendelkezik a pedagógus tevékenységéhez szükséges képességekkel, és ha valaki „nem 
tanárnak születik”, abból soha nem is lesz hivatását jól ellátó nevelő.  
Tagadhatatlan, hogy vannak olyan emberek, akiknek tiszta szívvel nem ajánlható ez a pálya, 
például azoknak, akik nem szívesen foglalkoznak emberekkel, introvertáltak, jobban 
szeretnek tárgyakkal dolgozni. Ezzel együtt talán nem szorul különösebb bizonyításra, hogy 
nem a születés pillanatában dől el, hogy valaki jó tanár lesz-e vagy sem. A tanári munkához 
szükséges ismeretek, jártasságok és készségek tanulhatók és ennek megfelelően kialakulnak 
azok a képességek, amelyek a pálya eredményes műveléséhez szükségesek. Ugyanakkor 
minden nevelői tevékenységen, „akción” alapvetően átüt a nevelő személyisége, annak 
érettsége, „minősége” (beállítódása, motivációja, kommunikációs és konfliktus-megoldási 
képessége, szakmai-tárgyi felkészültsége és folytathatnánk a sort).  
 
2. A tanár kompetenciái 
  
A különböző, a pedagógia és a pszichológia területén végzett kutatások, az elméletalkotók 
ismeretelméleti, tanuláselméleti meggyőződésétől és elkötelezettségétől függően nagyon 
eltérő álláspontot foglalnak el annak a kérdésnek az eldöntésekor, hogy milyen szerkezetű, 
milyen forrásból táplálkozó tudás birtokában lehet a pedagógus tevékenysége a 
legeredményesebb (Falus, 2001a, 2001b, Golnhofer 2003, Nahalka 2003). Ezen kutatások 
eredményeként a magunk célja szempontjából megállapítható, hogy a pedagógiai tevékenység 
végzéséhez szükséges tudás megszerzéséhez olyan elméleti ismeretek elsajátítása és saját 
élményű, gyakorlati tapasztalatok gyűjtése vezet, amelyeket a jelölteknek módjukban áll 
ütköztetni a már meglévő, korábban, különböző forrásokból megszerzett tudásukkal és ennek 



 ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ  
 Budapest, Pázmány P. sétány 1. 

 

nyomán képesek egy elméletileg többé-kevésbé megalapozott, ennek megfelelően explicit 
illetve implicit, személyes mesterségbeli tudás alapján tevékenykedni.  
A pedagógus tevékenységére vonatkozó kutatások egy másik területe azt kívánta feltárni, 
hogy melyek azok a speciális képességek, kompetenciák, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy a pedagógus tevékenysége eredményes legyen. Ezek közül kiemelhető Kron (1997) 
megközelítése, akinél a tanár „pedagógiai szabadságának” feltétele, hogy rendelkezzék 
azokkal a szakmai-cselekvési kompetenciákkal, amelyek az önálló, felelősségteljes 
pedagógiai munkához elengedhetetlenek. Ezeket a kompetenciákat a következő táblázatban 
foglaltuk össze. 
 

A pedagógus szakmai-cselekvési kompetenciái 
Szakmai kompetencia 

Eszközök használatának kompetenciája 
Reflexiós kompetencia 
Szociális kompetencia 

Kron, 1997. 428-429. oldal alapján 
 

A „szakmai kompetencia”  a szakképesítés megszerzése és egyéb képzések keretében 
sajátítható el, és lehetővé teszi, hogy a pedagógus széles összefüggés-rendszerben legyen 
képes tevékenységét értelmezni. Az „eszközök használatának kompetenciája” jelenti a 
szűkebben értelmezett un. szakmai, szaktárgyi kompetenciát, szaktudást. A „reflexiós 
kompetencia” azt jelenti, hogy a pedagógus képes saját cselekvését értelmezni és módosítani. 
A „szociális” kompetencia” a pedagógiai irányító, szervező, kapcsolattartó képességet jelenti, 
amelynek része pl. az empátia is. (Az empátiának a pedagógus tevékenységében betöltött 
szerepével később részletesebben is foglalkozunk.) 
 
A fenti kompetenciák a pedagógus továbbképzésekben is megjelennek, amelynek egy sajátos 
modelljét jeleníti meg az alábbi táblázat. 
 

Perjés, Ollé, Majorosi 2001. 25. oldal 
 
Sallai Éva ezeket a kompetenciákat, mint a szerepviselkedés biztonságát jelentő tényezőket 
foglalja össze. Ezek a következők: kommunikációs ügyesség; rugalmas, gazdag 
viselkedésrepertoár; gyors helyzetfelismerés, konstruktív helyzetalakítás; erőszakmentes, 
kreatív konfliktusmegoldás. A szerepviselkedés biztonságán azt érti, hogy a személyiség 
rendelkezik az adott szerep ellátásához szükséges eszközökkel, és a pedagógus maga is jónak 
tartja az adott kompetenciáját. (Sallai, 1996) 
 
 
 
3. Nevelési-vezetési stílusok 
 
 
A tanári tevékenység szinte minden elemét meghatározza, áthatja, hogy minden nevelő 
alapvetően vezető, minthogy a pedagógus mindennapi tevékenysége megfelel egy vezető 
munkájának, anélkül hogy formális vezetői pozícióban lenne, így itt nem azzal foglalkozunk, 
hogy milyen sajátos feladatot jelent tanügyirányítónak, iskolaigazgatónak, helyettesnek, 
munkaközösség-vezetőnek stb. lenni, hanem a pedagógus szűken vett mindennapi oktató-
nevelő tevékenységével, mint vezetői tevékenységgel. Ha csak egyik alapfeladatát, a tanítást  
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vizsgáljuk - amely korszerű megközelítésben nem más, mint a tanulók tanulásának közvetlen 
és közvetett módon való irányítása -, bizonyítja, hogy a tanár egy meghatározott csoport, 
osztály munkáját kell hogy tervezze, szervezze, irányítsa (biztosítsa a megvalósítás 
feltételeit), felügyelje és folyamatosan ellenőrizze illetve értékelje annak eredményét. Mi más 
ez, ha nem vezetői tevékenység.  
 
De ha túllépünk a tanítás szűk osztálykeretein, nem ugyanilyen feladatokat kell-e 
megvalósítania egy tanárnak akkor, amikor megszervezi a tanulók órán- és iskolán kívüli 
tevékenységét, a szakkörtől és a klubdélutántól az osztálykirándulásig. Érdemes itt arra is 
felhívni a figyelmet, hogy a pedagógus szó eredetét tekintve nem jelentett mást, mint 
gyermekvezetőt (paidagógosz – ’fiúk vezetője’) igaz, hogy akkor mint rabszolga tette ezt. 
Hogy mennyiben segíthet jobban megértenünk a pedagógus tevékenységét, annak hatását, ha 
mint vezetői tevékenységet közelítjük meg, arra keressük most a választ.  
 
Egy ma már klasszikusnak számító kísérlet alapozta meg annak a kérdésnek a vizsgálatát, 
hogy milyen hatással van a nevelő vezetési stílusa egy adott csoport  tevékenységére. Kurt 
Lewin, Ronald Lippit és Ralf K. White kísérletüket az iowai Állami Egyetem 
Gyermekgondozási Kutatóintézetében végezték 1938-ban. Az eredeti cél ekkor agresszív 
viselkedési sémák vizsgálata volt kísérletileg kialakított társas légkörben, és a következő 
kérdésekkel foglalkozott: 
 

 Mi idézéheti elő egy csoportban a tekintély elleni lázadást, a bűnbaküldözést, az 
autokratikus fölénynek való apátiás alárendelődést vagy egy kívülálló csoport elleni 
támadást? 

 Hogyan hatnak az eltérő vezetői stílusok a csoport rétegződésére és a csoportlégkörre? 
 Feltehető-e, hogy a demokratikus csoportban kellemesebb az élet, de az autokratikus 

csoport hatékonyabb? 
 
(Lewin,1975.) 
 
A fenti kérdésekre három, egymástól lényegileg különböző vezetői magatartás megvalósítása 
alapján keresték a választ, ezek a következők voltak: 
 
- autokratikus (tekintélyelvű),  
- demokratikus  
-"laissez faire" (ráhagyó, felnőtt tényeleges részvétele nélkül folyó csoportélet). 
 
A fenti vezetési stílusok tartalmát az alábbiakban fogalmazták meg a kutatók: 
 
Az  autokratikus vezető  minden fontos kérdésben maga dönt és intézkedik; a kivitelezést, a 
tevékenység egyes lépéseit a vezető diktálja egyenként, az azután következő feladati egységek 
mindig bizonytalanok, homályosak; rendszerint kijelöli minden csoporttag munkafeladatát és 
munkatársait; az egyes tagok munkájának dicséretében és bírálatában személyes vagy 
szubjektív, de az aktív csoporttevékenységben csak akkor vesz részt, ha valamit megmutat; 
viselkedése inkább barátságos vagy személytelen, mintsem nyíltan ellenséges. 
 
Demokratikus vezetés esetén  fontos kérdésekben a csoport vita után dönt, ezt a vezető 
bátorítja és segíti; rendszerint az első megbeszélési szakaszban kialakítják a tevékenység 
perspektíváját; a csoport célkitűzéséhez vezető út főbb szakaszát vázlatosan meghatározzák, 
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ha technikai tanácsra van szükség, a vezető két vagy három eljárási alternatívát javasol, a 
csoport ezek közül választhat; a csoport tagjai szabadon választhatják meg, hogy kikkel 
dolgozzanak, a feladatok megosztásáról a csoport határoz; a vezető dicséretében és 
bírálatában objektív vagy reális, és igyekszik szabályos csoporttagként beilleszkedni a 
csoportba anélkül, hogy túlzottan nagy részt vállalna a feladat megoldásában.  
 
"Laissez faire" vezetés esetén döntés vagy csoportosan, vagy egyénileg történik, teljesen 
szabadon és a vezető részvétele nélkül; a vezető rendelkezésre bocsátja a munkához 
szükséges eszközöket és egyben közli, hogy kérdésekre további tájékoztatást is nyújt, de a 
megbeszélésben, vitában egyébként nem vesz részt; a vezető teljesen kimarad a kérdések 
megoldásából; a vezető igen ritkán és csupán külön kérdésre szól hozzá a 
csoporttevékenységhez, nem próbál részt venni, illetve nem próbálja befolyásolni a 
csoporttörténéseket.  
 
A kísérlet négy csoportban zajlott, melyeknek öt-öt tíz éves fiú tagja volt,  akiket önkéntes 
jelentkezőkből válogattak ki, és szakköri tevékenység keretében dolgoztak. Minden csoport 
élére hathetenként új vezető került más és más vezetői módszerrel; így a kísérletsorozat öt 
hónapja alatt minden körnek három különböző vezetője volt. Anélkül, hogy itt a kísérlet igen 
gondosan kidolgozott módszereit és technikáját részletesen bemutatnánk, témánk 
szempontjából összefoglaljuk a leglényegesebb eredményeket, következtetéseket: 
 
1. Az autokratikus módon vezetett csoportokban az ellenségeskedés egyes esetekben 
harmincszor gyakoribb volt, mint a demokratikus csoportokban, az agresszív 
megnyilvánulások száma a nyolcszorosát is elérte. Az agresszió nagy része - egymást 
követően - a csoporttagok közül kiválasztott egy-egy bűnbak ellen irányult; az 
ellenségeskedés soha sem az autokratikus vezetőt vette célba. 
 
2. Abban az esetben, ha az autokratikus vezetőnek nagy volt az elnyomó hatása, akkor a 
gyerekek hangsúlyozottan nem agresszív, "apatikus" viselkedési sémát követtek a csoportban, 
szinte soha nem mosolyogtak, keveset nevettek. Ugyanakkor növekedett az agresszió száma 
azokban az esetekben, amikor:  
a/ a légkör a szabadabb viselkedés irányába változott ; 
b/ az autokrata vezető nem tartózkodott a helyiségben. 
 
3. A kísérlet során két esetben jött létre csoportok közötti, többé-kevésbé játékos színezetű, 
testi sérelmet nem okozó "csata", csoportkonfliktus, amelyeket a következő okokra vezettek 
vissza: 
a/ ellenséges idegen jelenléte nyugtalanságot, feszültséget keltett; 
b/ tekintélyes felnőtt nem volt jelen; 
c/ a csoportban nem folyt elmélyült tevékenység. 
 
4. Két alkalommal fordult elő, hogy személytelen dolgokra, tárgyakra irányult agresszió (pl. a 
csoport táblájának tönkretétele). 
 
5. Fontos tényként kezelhetjük azt, hogy a kísérletben részt vevő 20 gyermek közül 19 jobban 
szerette a demokratikus vezetőt, mint az autokratikusat, akik megkérdezésük során többek 
között a következőket mondták az autokrata vezetőről: "túlságosan szigorú"; "nem engedte, 
hogy azt csináljuk, amit akarunk"; "legtöbbször olyan volt, mint egy diktátor"; "hiába 
csináltunk meg valamit, azt szerette volna, ha még gyorsabban csináljuk" stb. A demokratikus 
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vezetőről általában így nyilatkoztak a gyerekek: "jó fej volt, velünk dolgozott, és úgy 
gondolkodott, mint mi"; "nem játszotta meg a főnököt, mégis mindig volt mit csinálnunk"; 
"minden a legjobban jött ki, semmi nem volt benne, amit ne szerettem volna". Itt érdemes 
megjegyezni, hogy a fennmaradó egy gyermeknek - aki az autokráciát részesítette előnyben -, 
az édesapja katonatiszt volt (az egyetlen a csoportban), aki így nyilatkozott az autokrata 
vezetőről: "a legszigorúbb volt és én ezt nagyon szerettem"; a másik két vezető "engedte, 
hogy hancúrozzunk és verekedjünk, és ez nem jó". 
 
Meglepő eredmény, hogy 10 fiú közül 7 még a laissez faire vezetőt is inkább kedvelte, mint 
az autokratikusat. Az a három gyerek, akinek az autokratikus tetszett jobban, ilyen véleményt 
mondott a laissez faire vezetőről: "mindent ránk hagyott"; "nem mondta meg, hogy mit 
csináljunk"; "túlságosan engedte, hogy azt csináljunk, amit akarunk"; ezzel szemben az 
autokrata "mindig megmondta, hogy mit csináljunk, és mindig volt tenniválónk". A többi hét 
számára a rendetlenség jobb volt, mint a szigorúság: "azt tehettük, amihez kedvünk volt"; 
"egyáltalán nem volt szigorú". 
 
6. Egy meghatározott célt, feladatot leggyorsabban és a legjobb minőségben autokratikus 
módszerrel lehet elérni, elvégezni, ily módon az autokratikus vezető hatékonyabbnak 
tekinthető mind a demokratikusnál, mind a "laissez fair"-nél (utóbbinál sok esetben nem 
mutatható ki tényleges teljesítmény). De az előbbi jó teljesítmény csak akkor érhető el, ha az 
autokratikus vezető folyamatosan jelen van, közvetlenül irányítja, ellenőrzi és felügyeli a 
folyamatot. Abban az esetben, ha kimegy, magára hagyja a csoportot, a teljesítmény jelentős 
mértékben visszaesik, ellentétben a demokratikus vezetésnél, ahol a vezető közvetlen 
felügyelete nélkül is folytatódik a munka.  
 
Mi lehet ennek az oka? Mint láthattuk, demokratikus vezetés esetén a tevékenység célját, a 
feladatokat együtt határozta meg a csoport, amely nagymértékben növeli annak a lehetőségét, 
hogy a tagok magukénak érezzék azokat, és erősíti bennük a megoldás megvalósítására való 
motiváltságot. Ugyanakkor nem kerülhetjük el, hogy vissza ne idézzük a hatalomról 
megállapítottakat.  
 
A demokratikus vezető - mint láthattuk - tevékenységével megszeretteti magát, azonosulási 
mintául szolgál, és ezzel un. vonatkoztatási  hatalommal rendelkezik, vagyis a gyermekek a 
vezető közvetlen jelenléte, ellenőrzése nélkül is fenntartják eredeti tevékenységüket.  
 
Eldönthető-e ezek alapján, hogy melyik típusú vezető a hatékonyabb? Valószínű, hogy itt is 
az a korábbi megállapításunk érvényes, hogy ezt a kérdést csak az adott helyzet ismeretében 
dönthetjük el! Nyilvánvaló, hogy ha a körülmények azt követelik, hogy egy feladatot a lehető 
legrövidebb idő alatt, pontosan kidolgozott algoritmus szerint kell megoldani, abban az 
esetben az autokrata vezető az eredményesebb (pl. katasztrófahelyzet esetén a tűzoltóság, 
katonaság tevékenysége, amely körülmények gyakorlatilag megkövetelik az autokratikus 
vezetést). Azt azért meg kell itt jegyezni, hogy természetesen nem csak ilyen szélsőséges 
helyzetben lehet szükség egy autokrata vezetés által biztosítható kiemelkedő teljesítményre.  
 
Abban az esetben viszont, amikor a cél az, hogy a csoport képes legyen önállóan feladatot 
megoldani, közvetlen és állandó irányítás és felügyelet nélkül dolgozni, hogy azonosuljon a 
tevékenység céljával, belülről legyen motivált, az csak demokratikus módon vezetett 
csoportban érhető el. Ezek a későbbiekben is fontos tanulsággal fognak járni. 
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A vezetés hatékonysága - mint ezt későbbi kutatások is alátámasztották - ugyanakkor attól is 
függ, hogy milyenek a csoport tagjainak elvárásai a vezetővel szemben. Egy iskolai 
osztályban lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy a tanítóval szembeni ellenséges érzület 
közvetlenül függött attól, hogy a tanító mennyire sértette meg a tanulók jogos elvárásait azzal, 
hogy a tanuló óhajai helyett a saját hajlamaihoz igazodott inkább. Így azt a vezetői stílust 
tarthatjuk hatékonyabbnak, amely inkább megfelel a csoport elvárásainak. (Annak feltárása, 
hogy mi határozza meg a csoport elvárásait, messzire vezetne. Itt csak megjegyezzük, hogy a 
vezetővel szemben támasztott elvárások bonyolult módon függnek össze különféle 
jellemzőkkel, mint például az életkor, a családi állapot, és az iskolázottság.) Természetesen a 
tanárokat a diákokkal  szembeni elvárásai is befolyásolják abban, hogy milyen vezetői stílust 
választanak. Azok a tanárok, akiknek pozitív képük alakult ki tanulóikról, nagyobb 
valószínűséggel fogják osztálytermi vezetői stílusukban az együttműködő, demokratikus 
viselkedést tanúsítani. Szintén nagyobb valószínűséggel választják ezt a stílust azok a tanárok, 
akik hasonló módon működő iskolában tevékenykednek, 
 
Érdekes következményekkel jár annak a kérdésnek a vizsgálata is, hogy az eltérő módon 
vezetett csoportok tagjai között és a vezetővel milyen interperszonális kapcsolat jön létre. Az 
autokrata módon irányított csoport tagjai szinte csak a vezetővel állnak kommunikációs 
viszonyban, egymás közti kapcsolat kialakítására kevés lehetőségük van, ezt a vezető nagyban 
korlátozza azzal, hogy minden funkciót ő gyakorol, megbeszélésnek, vitának nem enged teret. 
Ha erre mégis sor kerül, az többnyire ellenséges megnyilvánulásokban ölt testet, mint azt 
korábban láthattuk. A demokratikusan vezetett csoport tagjai között az együttműködés alapján 
többoldalú, kölcsönös kommunikáció valósul meg, amelyben ugyan a vezetőnek szabályozó 
szerepe van, de nem csak tőle indulhat ki kezdeményezés. Lehetőség nyílik a vélemények 
ütköztetésére, megbeszélésére. Így a kapcsolatok egyszerre lehetnek egyenrangúak és szükség 
esetén hierarchikusak. A csoport tagjai nincsenek frusztrálva a kapcsolatteremtésben, így az 
ebből következő agresszió is elmarad. 
 
A fentiekből is láthatjuk, de szükséges külön is leszögeznünk, hogy az autokrácia és a 
demokrácia a vezetésben nem azonosítható eleve a rosszal és a jóval, mint ezt a köznapi 
gondolkodás sokszor megteszi, minthogy az autokrata nem jelent eleve diktatúrát és a 
demokrácia jólétet. Ezek a vezetői stílusok önmagukban két, lényegileg különböző értéket 
képviselnek, amelyek tiszta formájukban csak nagyon ritkán jelennek meg a nevelésben, és 
amelyek megítélésénél mindig figyelembe kell venni a konkrét célt, feladatot, az elvárásokat, 
a kulturális hátteret, vagyis az adott helyzet minden elemét. 
 
A fenti alapkísérlet megállapításai hosszú évtizedeken keresztül meghatározták a 
szociálpszichológia ezen ágának fejlődését, és eredményeik többsége ma is érvényes, 
módszereik ma is alkalmazhatók. Lewin követői további vizsgálatokkal gazdagították és 
tették színesebbé azt a képet, amelyet a különböző vezetési stílusokról festhetünk. A 
továbbiakban  egyes esetekben hivatkozunk rájuk. 
 
 
A bemutatott kísérletek egy objektíven körülírható vezetői stílus hatásait vizsgálták, a 
továbbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen összefüggés tárható fel a pedagógus 
személyiségének jellemzői és az általa leggyakrabban megvalósított vezetői magatartás 
között. Mennyiben befolyásolja a tanárt a saját személyéről és feladatáról alkotott képe abban, 
hogy milyen nevelői stílust valósít meg. Van-e autokrata és demokrata pedagógus 
személyiség? 
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4. A pedagógus személyisége és vezetői stílusa 
 
 
 
Az alábbi megállapítások abból a feltételezésből indulnak ki, hogy bárkinél megbízhatóan 
következtethetünk személyiségvonásaira abból, ahogyan a gyermekeket neveli és fordítva, 
egy ember személyi sajátosságainak ismeretéből egyértelműen adódik nevelői stílusa. Így a 
következőkben arra vállalkozunk, hogy összefüggést keressünk a különböző típusú pedagógus 
személyiségek és az általuk leginkább megvalósított vezetési stílus között. 
 
Szintén klasszikusnak számítanak Joseph Adelsonnak (1976) a pedagógus személyiségére 
vonatkozó megállapításai, amelyeket Merril Jackson antropológusnak a gyógyító szerepére 
vonatkozó osztályozására alapozott. Jackson öt típust különböztetett meg az orvoslásban: a 
sámánizmust, a mágiát, a vallást, a miszticizmust és a természetelvűséget. Az egyes típusokat 
Adelson a következőkkel jellemzi: "a sámán személyes hatalmával gyógyít, felhasználva 
tudását, vonzerejét és ügyességét; a varázsló a titkos és bonyolult szabályok ismeretével és 
azzal gyógyít, hogy képes pontos ritus szerint tevékenykedni; a lelkész nem tart igényt 
személyes hatalomra: úgy éri el a gyógyulást, hogy egy mindenható hatalom közvetítőjeként  
vagy eszközeként lép fel; a misztikus intuíciójára, látnoki képességeire és bölcsességére 
támaszkodik, melyek révén meg tudja gyógyítani a beteg lelkét; a természeti elvet követő 
gyógyító (a mai orvos) pedig személytelen, empirikus beállítottságú, maga a feladat érdekli". 
Szerzőnk szerint a fenti tipológia hasznos lehet más interakciós formák vizsgálatánál is, mint 
például a tanár és diák viszonyában. Azok a tanárok például, aki elsősorban bizonyos tárgyak 
szakértőinek tartják magukat, nagyjából a természetelvű gyógyítóhoz hasonlíthatók, a 
partnerrel kialakított kapcsolat személytelen és feladatra orientált. 
 
Ennek nyomán Adelson három pedagógus-típust vizsgál részletesen, ezek: 
 
- a pedagógus mint "sámán"; 
- a tanár mint "lelkész"; 
- a tanár mint "misztikus gyógyító". 
 
A pedagógus mint "sámán" alapvetően narcisztikus. Tevékenységében figyelemfelkeltő, egy 
személyiség és egy tantárgy sajátos találkozását jelenti. Bűverővel, jártassággal, kisugárzással 
rendelkezik. Ha ez az orientáció rendkívüli tulajdonságokkal párosul, akkor karizmatikus 
pedagógussal állunk szemben, azoknak a kiemelkedő, emlékezetes személyiségeknek 
egyikével, aki életnagyságúnál nagyobbnak tűnik. A karizmatikus tanárt az energia és az 
elkötelezettség jellemzi, hajlamos elmerülni én-jében és munkájában. Bizonyos esetekben a 
narcisztikus tanár erős, de ideiglenes hatást gyakorol ránk, megmozgat bennünket, de a hatás 
csak pillanatnyi, a hétköznapi életet változatlanul hagyja, abban átalakulást, befolyást nem 
idéz elő. Tapasztalatok szerint azok a pedagógusok a legproblematikusabbak, akik ebbe a 
csoportba tartoznak, regresszióra csábítanak, az is előfordulhat, hogy a diákok legyőzöttnek 
érzik magukat a vele való együttműködésben, mivel úgy látják, hogy bármit is tesznek, az 
sosem lesz elsőrangú, sosem nőnek fel a tanárhoz. Ennek a tanárnak a személyes 
tulajdonságai leginkább az autokrata vezetést indukálják, jelentősen én- és feladatközpontú, a 
hallgatóságra csak annyiban van szüksége, amennyiben lehetővé teszi és igazolja 
tevékenységét. Olyannak tűnik, mint a színész a pódiumon, akit közönsége éltet és tart fenn. 
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A pedagógus mint "lelkész"  nem személyes adottságait helyezi előtérbe, hanem arra fekteti a 
hangsúlyt, hogy ő egy erős szakmai testület tagja. Míg az előbbi narcisztikus tanár 
meggyőződése, hogy ő önmagában is elég értékes, addig a lelkészi módon tanító pedagógus 
ezzel szemben azt mondja: "Én annyiban vagyok értékes, amennyiben valahová tartozom. 
Egy közösséget képviselek és testesítek meg". Ilyen lehet egy nagy hagyományokkal 
rendelkező iskola tanára, akinek a viselkedése nagymértékben változhat a közösség 
természetétől függően, attól, hogy mennyire nyitott, szervezett, milyen státuszú és mi az 
alapfeladata. Az íly módon tevékenykedő tanár egyik feladatának tartja a közösség 
hagyományainak ápolását és ápoltatását, folyamatos perspektíva nyújtását. Magát az iskola 
hierarchiájában egy pontnak tekinti, tevékenysége révén a diák magába olvasztja a csoport 
alá- és fölérendelt struktúráját, és megtanulja, hogy nemcsak a tanárnak tartozik 
engedelmességgel, hanem a hierarchia többi tagjának is. Az iskolai oktatás folyamata 
bizonyos mértékig szertartások végtelen sorából áll, a tanárnak az a szerepe, hogy felkészítse 
a diákot azokra a megpróbáltatásokra, amelyeken keresztül kell majd mennie, és az is a tanár 
dolga, hogy olyan próbák elé állítsa a diákot, amelyek ösztönző hatást gyakorolnak rá. A 
diáknak az a dolga, hogy magáévá tegye a csoportra jellemző elhivatottság érzését, és amint 
hivatása magaslatára kerül, nyomban másokat is meg kell térítenie, a csoportba kell vonnia 
őket. A lelkészi típusú oktatás így nagyon eredményes. Mind a viselkedés, mind az eszmék 
területén a tanár és a diákok igen szoros kapcsolatán alapul ez az oktatási módszer. Együtt 
élik át a megpróbáltatásokat, bátorítják egymást a kétség pillanataiban, jókedvet teremtenek és 
éltetik a verseny szellemét. Ez a vezetési stílus azért is eredményes, mert a diákot a közös 
utópisztikus cél tétjével kecsegteti, és olyan kézzelfogható előnyöket ígér számára, mint a 
hatalom, a pozíció, a pénz és a szellemi kiválóság. A diák identitását határozottan 
megválaszthatja, ezt a közösség helyeslése kíséri, aminek következtében csökken a szellemi 
és morális bizonytalanság. A közösség is számos előnyre számíthat; azáltal, hogy rövid idő 
leforgása alatt fegyelmezett, odaadó, hívő tagok toborzására képes, lehetővé válik céljainak 
elérése. Ugyanakkor ennek a stílusnak komoly hátrányai is lehetnek, melyek egyaránt érintik 
a csoportot és a diákokat is. A diák útmutatást kap, erőre és éleslátásra tesz szert, de mindez 
azzal az áldozattal jár, hogy saját fejlődéséből elvész valami, néhány fontos vonatkozásban 
már nincs is saját személyisége. A közösség számára a veszély a hajlékonyság és az új iránti 
érzék elvesztésében áll - állapítja meg Adelson.  
 
Ha a korábbi három vezetési stílus - az autokrata, a demokratikus és a laissez faire - egyikébe 
akarnánk besorolni a fenti tanártípust, akkor nagy bajban lennénk. Nem véletlen, hogy a 
Lewint követő vizsgálatok megpróbáltak - a kategóriák alapvető tartalmát ugyan nem érintő -    
differenciáltabb tipológiát felvázolni. Így például Tausch 4 típust különböztet meg: a nagyon 
autokratikust, az autokratikust, az aktív szociálintegratívat és a passzív szociálintegratívat. 
Egy másik - Likert - által felállított csoportosítás kísértetiesen hasonlít erre, mely szerint 
megkülönböztethető a zsarnokian ellentmondást nem tűrő; a jószándékú ellentmondást nem 
tűrő;  a konzultatív és az aktívan együttműködő tanári magatartás. (A követő vizsgálatokban 
kisebb szerepet kapott a laissez faire típus, minthogy ennek megvalósulása a gyakorlatban 
nagyon ritka.) A fent bemutatott lelkész típusú tanárunk minden bizonnyal tekintélyelvű 
irányítást fog megvalósítani, de nem olyan módon, mint sámánunk, mert előbbi számára 
fontos a csoport, a diák. Véleményünk szerint viselkedésével átmenetet képvisel az autokrata 
(jószándékú, ellentmondást nem tűrő) és az aktív szociálintegratív (aktívan együttműködő, 
részvételt elősegítő) típus között. Ez az eredmény is arra kell, hogy felhívja a figyelmünket, 
hogy a modellként felvázolt típusok csak kísérletileg valósulhatnak meg tisztán, egy konkrét 
tanári személyiség a környezeti tényezők függvényében csak tendenciájában valósíthat meg 
egy ezekhez hasonló magatartást. (A tendenciaszerűséget itt abban az értelemben használjuk, 
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hogy a konkrét helyzetek, akciók jelentős részében egyfajta vezetési stílushoz hasonló, 
közelítő módon nyilvánul meg a vezető, de ez nem zárja ki, hogy esetenként másfajta 
megoldási módokhoz folyamodik.) 
 
Talán fel sem kell hívnunk rá a figyelmet, hogy ellentétben a sámánnal, a lelkész típusú tanár 
nagyon szerencsés és eredményes abban a környezetben, amelyet felvázoltunk. Egyszerre 
fontos számára a feladat és az a közösség (diákcsoport), amellyel céljait elérheti. 
Hagyományőrző és tisztelő, de megfelelő perspektívák nyújtására is képes.  
 
És most nézzük meg azt a tanárt, aki a "misztikus gyógyító" szerepében működik. Ez a tanár 
se nem a tárgyra, de nem is önmagára koncentrál, az ő érdeklődésének középpontjában a diák 
áll. Saját teljesítményét és személyiségét másodrendűnek tartja, azért dolgozik, hogy 
elősegítse diákja kialakulását, hogy előhívja belőle azt, ami a legjobb és ami számára a 
leginkább lényeges. Ezzel a módszerrel modell nélküli oktatás folyik, a tanár nem helyezi 
önmagát előtérbe, de nem jelöl ki egyetlen világosan látható példaképet sem, ezzel szemben a 
diák lehetőségeivel gazdálkodva egy olyan absztrakt vagy távoli ideál felé vezeti, amely 
magában a diákban van. Ez a módszer igen nagyfokú éleslátást és érzékenységet követel meg 
a tanártól, szüntelenül tudnia kell igazodni a tanítás adott fázisának taktikájához, hol 
elnézőnek kell lennie, hol szigorúnak, hol bíztatnia kell, hol bírálnia. Sajnos ez a folyamat 
csak nagyon ritkán jár sikerrel. A módszer önzetlenséget követel, a tanárnak háttérbe kell 
vonulnia, és legalábbis az adott pillanatban saját kívánságait és igényeit rejtett kétértelműség 
nélkül fel kell áldoznia a diák szükségleteinek. A tanár altruizmusának valódinak kell lennie, 
de ez nagyon törékeny vonás és sokszor saját ellentétéből ered. Ha pedig a tanár önzetlensége 
hamis, erőszakolt vagy mechanisztikus, ha az a tanár kedvezőtlen önértékelésének a 
következménye - ami gyakran előfordulhat -, akkor ezt a diákok észlelik és kedvezőtlen 
folyamatokat indíthat el bennük, feszélyezve érezhetik magukat, mondva, hogy ezt a túlzott 
gondoskodást meg sem érdemlik. Ehhez a tanárhoz különösen a peremhelyzetű és kevéssé 
motivált diákok vonzódnak. Érdekes ugyanakkor, hogy a komolyabb diákok - ha tehetik - a 
keményebb követelményeket állító tanárokat választják, mert csak egy olyan személyhez 
tudnak ragaszkodni, aki láthatóan önmagát is szereti. A tettetett altruizmus következtében 
ugyanis a tanítási idő legnagyobb részében sivár középszerűség uralkodott, a diákokra semmi 
sem gyakorolt különösebb hatást, de lényegében semmi sem fenyegette őket. Szélsőséges 
esetekben az ilyen módon tanító tanár - az őszinte segítés fátyla alatt - a diákok hibáinak, 
"gyenge pontjainak" aprólékos feltárásával gyötri őket, mélyen megsértve és megalázva őket. 
Ez a következmény arra is fel kell hogy hívja figyelmünket, hogy a tanár - sajnálatos módon - 
negatívan is hathat,  ami a tanítványait arra ösztönzi, hogy minél távolabb kerüljenek tőle. 
Azok a tanárok, akik ezzel a taszító hatalommal rendelkeznek, többnyire szintén elég 
erőteljesek.  A dolgot általában az is bonyolítja, hogy az a tanár, aki karizmatikusan pozitív 
egyesek szemében, mások szemében karizmatikusan negatív lehet.  
 
És ha most azt kell megállapítanunk, hogy misztikus gyógyító tanárunk milyen vezetési stílust 
valósít meg, akkor meg kell különböztetnünk a tevékenységét belülről, őszintén végző 
altruistát a szerepét kívülről, hamisan játszótól. Előbbi - véleményünk szerint - alapvetően 
demokratikus, a differenciáltabb megközelítést alkalmazva aktívan együttműködő, részvételt 
elősegítő (aktívan szociálintegratív), aki számára a szociális légkör és a tanulók 
személyiségében meglévő lehetőségek minél teljesebb kibontakoztatása a legfontosabb. 
Utóbbi - az ál-altruista - félelmetesen ugyan, de pont az ellenkező hatást éri el, rejtetten 
autokrata, zsarnokian ellentmondást nem tűrő, mindezt egy ál-jószándékúsággal leplezve. 
Talán mondanunk sem kell, hogy az autokráciának ilyen módon való megvalósulása 
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kimondottan káros és egyben lehetetlenné teszi az abban egyébként tiszta formájában 
meglévő előnyök érvényesülését. 
 
Ez a megállapítás is arról tanúskodik, amelyben minden mélylélektani irányzat megegyezik, 
nevezetesen: nem az az igazán fontos, amit a nevelő mond, hanem az a magatartási modell, 
amelyet akarva-akaratlanul nyújt a diákoknak. Abban az esetben, ha a kettő között lényeges 
különbség fedezhető fel, akkor azt a tanulók is észlelik, többnyire anélkül, hogy tudatosodna 
bennük. De akkor melyik hatás lesz hiteles a szemükben? Kutatások sora bizonyítja, hogy az, 
amelyik a tudat által a legkevésbé kontrollált. És ez teszi különösen jelentőssé ezeket a rejtett 
hatásokat, "mert bármely nevelő pedagógia összhatása, hatékonysága nem annyira tudatos 
szándékain, mint inkább egész személyiségének színvonalán, jellegén és harmóniáján múlik" 
- olvashatjuk Szilágyi Vilmos egyik tanulmányában. (Szilágyi, 1979.) 
 
 
Talán nem árt ismételten felhívnunk a figyelmet arra a korábbi megállapításunkra, hogy a 
fentiek egyáltalán nem jelentik azt, hogy egy autokrata vagy demokratikus 
személyiségjellemzőkkel rendelkező pedagógus minden helyzetben úgy is viselkedik. Mint 
már korábban is megállapítottuk, a vezetői stílus hatását mindig befolyásolják azok a 
váltakozó szociális feltételek, amelyek között egy személyiség jellemzői megnyilvánulnak. 
Egy adott helyzet megítéléséhez ismernünk kell azt a pedagógiai szituációt, amelyben a fenti 
tulajdonságok megnyilvánulnak, a tevékenység konkrét célját, körülményeit, hagyományait, 
kultúráját, teljes szocio-ökonómiai paramétereit. Mindenkit óvunk attól, hogy 
elhamarkodottan vonjon le minősítő következtetéseket. Ezért néhány fontos gondolatot, 
megállapítást felsorakoztatunk, amelyeket nem árt a véleményalkotásnál figyelembe venni. 
 
 
• A pedagógus személyisége által megvalósított nevelői hatás csak egy eleme a pedagógiai 

folyamatnak. A diákokat ugyanakkor sokféle egyéb hatás is éri, amelyek egyszerre 
lehetnek pozitívak és negatívak. A tanulók ugyanakkor egy meghatározott szűkebb és 
tágabb környezetbe is beágyazódnak, mint család, baráti kör, lakóhely stb. A diákoknak 
ugyanakkor megvannak a maguk egyéni adottságai, hajlamai, eddigi élettörténetük, 
amelyek mind módosíthatják illetve átalakíthatják az eredendő nevelői stílust. 

 
• A hagyományos oktatatási rendszerben elismerték a tanár tekintélyét, s ő határozta meg, 

hogy mit kell tanulni. A modern oktatásban kitartóan kísérleteznek a tanár szerepének 
demokratizálásával, ez azonban kínos paradoxonokat teremt - olvashatjuk P. Watzlawick 
és szerzőtársai (1990) remek művében -, mert ha megengednék, hogy a diákok 
"demokratikusan" eldöntsék, hogy mit akarnak, illetve mit nem akarnak tanulni,  vagy 
hogy akarnak-e egyáltalán iskolába járni, az eredmény káosz lenne. Így aztán a tanár csak 
azt teheti, hogy kifinomult módszerekkel befolyásolja a diákokat a "helyes" irány 
kiválasztására, valamiképp meggyőzi őket, (s lehetőleg önmagát is), hogy ezek "nevelési 
technikák", s nem az erőszak leplezett eszközei, minthogy az erőszak ki van átkozva a 
spontaneitás nagybecsű ideálja nevében.  

• A pedagógus szerep, a vele járó hatalmi helyzet, a pedagóguspálya választása eleve 
kifejezi a fölényhelyzetre vágyást, azt, hogy a pedagógus számára fontos a dominancia, a 
hatalom. Tehát eleve azzal kell tisztában lenni, hogy a pedagógus szerep hatalmi és ezzel 
összefüggésben tekintélyi viszony, és jó tudni, hogy ki-ki önmaga hogyan viszonyul a 
felette állókhoz, a tekintélyhez és a hatalomhoz, illetve az alatta állókhoz. (Galicza – 
Schődl, 1993.)  
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Végül nem tehetjük meg, hogy fel ne hívjuk a figyelmet egy nagyon fontos 
törvényszerűségre. Kutatások szerint kevés kapcsolat tárható fel a vezetőknek a vezetői 
stílusokkal kapcsolatos beállítódása (attitűdje) és tényleges viselkedése között (Metz, 1987), 
ami azzal a következménnyel jár, hogy a nevelői hatások jelentős része kivonja magát a 
tudatos kontroll alól. Tausch, aki vizsgálatában működő pedagógusokat  kérdezett és figyelt 
meg, a következő eredményeket kapta. A megkérdezett tanárok 32%-a minden szituációban 
kizárólag autokratikus magatartást mutatott, és a tanárok 52%-a a szituációk 75%-ában 
ugyanúgy is viselkedett, bár elméletben mindegyikük a demokratikus (szociálintegratív) 
megoldást tartotta jónak. Magyarázatként a következőket hozták fel a tanárok: magas az 
osztálylétszám; túlterheltek a munkában; a nehéz nevelési szituációk egyre gyakrabban 
fordulnak elő; sokuknak kevés gyakorlatuk van a gyermekekkel való érintkezésben. Végső 
soron még az is megállapítást nyert, mely szerint feltételezhető, hogy a tanár környezetének és 
saját korábbi neveltetésének autoriter beállítottságát valósítja meg! Hiába tudja a tanár, hogy 
az adott helyzetben mi lenne a jó, ha azt tevékenységében nem tudja megvalósítani. Így a 
fentiek csak egy lépést jelenthetnek a vezetői stílusok és hatásuk tudatosításában.  
 
Ahhoz, hogy ez a tudás a mindennapok gyakorlatában is megjelenjen, a pedagógust nem csak 
egy-egy tárgy szakértőjévé kell tenni felkészítése és továbbképzése során, hanem 
személyiségének komplex fejlesztése (az önismerettől a kommunikációs és 
konfliktusmegoldási képességek fejlesztéséig) szükséges. Csak így érhető el, hogy a tanár 
képes legyen az adott pedagógiai helyzetnek leginkább megfelelő, a lehető legkedvezőbb 
eredménnyel járó vezetői stílus megválasztására és megvalósítására. 
 
 
5. Az osztályfőnök munkája 
 
 
A pedagógus tevékenysége több mint másfélszáz éve gazdagodott az osztályfőnöki szereppel. 
Ez az új funkció akkor keletkezett, amikor a középiskolákban az un. osztálytanítói rendszerű 
pedagógiai tevékenység mellett egyre elterjedtebbé vált a tantárgyak tanításának 
szakrendszerű felosztása, megszervezése. Az osztályfőnöki szerep funkciójának és 
tartalmának ezen időszak alatt bekövetkezett változását mutatja be Shüttler Tamás és 
Szekszárdi Júlia tanulmánya (2001), amelynek alapján itt most mi is betekintést nyújtunk a 
pedagógus tevékenységének erre a területére.  
 
Az 1849-ben megjelent „Organisationsentwurf” elnevezésű tanügyi dokumentum alapján a 
középiskolákban az osztálytanítókat felváltotta a szakrendszerű oktatás, ennek következtében 
az osztályok elvesztették gazdájukat, vezetőjüket. Szükségessé vált az osztályok mellé 
rendelni egy olyan pedagógust, aki egy személyben és tartósan – lehetőleg az osztály teljes 
iskolai pályafutása alatt - közvetíti az iskola elvárásait, megköveteli az iskolai viselkedés 
alapvető szabályainak betartását, (jogosult a legalsó fokú fegyelmi büntetésre), ellátja az 
osztályt érintő adminisztratív munkát, kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, az osztályban tanító 
pedagógusokkal, figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését. Ekkor az osztályfőnöki szerep 
betöltése kiemelkedő helyet jelentett az iskolában.   
 
Az itt felsorolt osztályfőnöki feladatok napjainkig érvényesek, de az elmúlt több mint 150 év, 
az adott kor uralkodó társadalmi berendezkedésétől függően eltérő módon és mértékben  
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színezte át illetve töltötte meg eszmei, politikai, ideológiai tartalommal ezt a munkát. A 
nevelés- és iskolaszociológiai kutatások nyomán nem okozhat meglepetést az a tény, hogy az 
iskola, mint társadalmi szervezet, kitüntetett szerepet játszik az éppen uralkodó ideológia 
terjesztésében. Az iskola, mint a társadalom egyik legérzékenyebb intézménye, a benne folyó 
pedagógiai tevékenység révén, alapvetően befolyásolhatja az évről évre az iskolába belépő új 
generációk eszmei, politikai meggyőződését. Ezért történhetett meg, hogy a második 
világháborút megelőzően, majd azt követően az iskola, és ennek következtében az 
osztályfőnök tevékenységére is folyamatosan rárakódtak attól eredendően idegen, aktuális 
politikai-ideológiai funkciók. A huszadik század negyvenes éveiben a honvédelmi ismeretek, 
a nemzetnevelés, a hazafias nevelés a közeledő háború számára kívánt a hazáját védő, 
engedelmes, a kötelességét teljesítő állampolgárt nevelni. „A pedagógusnak csak arra kell 
ügyelnie, hogy a hivatalos normák képviselői váljanak hangadókká az osztályban.” (Im. 6.o)  
 
Nem szabadult az ideológia és politika fogságából az iskola és így a pedagógia tevékenység a 
huszadik század negyvenes éveinek közepe után sem. Az 1946-ban megjelent új általános 
iskolai tanterv heti egy órában un. szabad beszélgetésre teremt lehetőséget. Ennek célja, hogy 
„a tanár és a tanuló kölcsönös szereteten és bizalmon alapuló közvetlen beszélgetései, illetve 
megfelelően kiválasztott szövegek  együttélés tárgyalása közben a tanulók értelmi 
színvonalukhoz képest megismerkedhessenek a társas törvényeivel, szokásaival, különösen 
pedig a nemzeti életünkben most végbemenő nagy átalakulással …A mindennapi kérdések 
órájának anyaga elsősorban maga az eleven élet legyen: a család, az iskola, a lakóhely és a 
nemzet mindennapi kérdései. Ezeken az órákon lehet megbeszélni az esetleg bevezetett 
diákönkormányzattal kapcsolatos kérdéseket, továbbá minden olyan tárgyat, amelyet a tanári 
testület megbeszélni valónak ítélt, de adjanak ezek az órák alkalmat a tanulók által felvetett 
bármely kérdés őszinte, szólásszabadságon alapuló megvitatására is, a nevelő ilyenkor csak a 
beszélgetés zavartalan folytatásához szükséges rendet (a hozzászólások sorrendje, a felesleges 
elkalandozások megakadályozása stb.) biztosítsa, minden esetben a tanulók bevonásával. A 
megbeszélés közben a nevelőnek tudnia kell, hogy a tanuló is büszke emberi méltóságára, van 
önérzete s komolyan fájhat neki, ha ebben akár nevelője, akár tanulótársai megbántják.” 
(Általános iskola tanterve, Im. 7. o.) Ennek a foglalkozásnak a megtartására az igazgató az 
arra legalkalmasabb nevelőt köteles kiválasztani, aki nem biztos, hogy az osztályfőnök. A 
kezdeti pozitív várakozást az ötvenes évek első felében uralkodóvá váló új ideológia 
erőszakos terjesztése törte meg. „Fejlődésünk mai szakaszában a béke és a háború erői közötti 
egyre éleződő harc idején, szocialista építésünk fontos kérdése, hogy az ifjúság tudatosan és 
lelkesen vegyen részt az építés nagy történelmi munkájában, politikai gondolkodását és egész 
magatartását a hazaszeretet és a proletár nemzetköziségtől áthatott bátor helytállás, szilárd 
munkafegyelem, az ellenség elleni engesztelhetetlen gyűlölet, a haza védelmére való 
áldozatos, lelkes felkészülés jellemezze. … A Központi Vezetőség útmutatását követve az új 
tanévben oktató-nevelő munkánk központjában az ifjúság politikai-erkölcsi nevelését: a 
hazafiságra, a helytállásra, fegyelemre való nevelést kell állítanunk. … Vissza kell vernünk az 
ellenséges kísérleteket elsősorban a klerikális reakció részéről, amely ma még nem akar 
belenyugodni abba, hogy a magyar ifjúság nevelését kivettük a kezéből.” (A közoktatásügyi 
miniszter utasítása az 1952/53. tanév fő feladatairól … Im. 8. o.) Látható, hogy az iskola 
eredeti funkciója milyen mértékben itatódik át politikai-ideológiai feladatokkal. Ekkor 
kezdődött el – és ennek a folyamatnak napjainkban is érezhető a hatása – az iskolával, és 
ezzel együtt az osztályfőnök tevékenységével szembeni elvárások folyamatos növekedése. 
Egyre inkább az iskolára helyeződtek át olyan funkciók, amelyek korábban a család és egyéb 
társadalmi egységek, szervezetek láttak el. A tanulókról való gondoskodás, az erkölcsi, 
ideológiai nevelés korábban nem tartoztak az iskola elsődleges feladatai közé. „A saját 
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diákkoruk élményeit és pedagógiai hivatástudatukat megőrző pedagógusok számára az 
osztályfőnöki tevékenység továbbra is a gyerekekkel való közvetlen kapcsolatot, az értük 
szívesen vállalt felelősséget, a nevelés napi alkotást igénylő nehéz, de gyakran örömteli 
lehetőségét jelentette. Ezt az elven tartalmat egyre inkább háttérbe szorították a felülről kapott 
kötelező politikai, mozgalmi és bürokratikus feladatok. Az osztályfőnöki óra csak részben 
folytatta a szabad beszélgetések hagyományát, hiszen az osztályfőnöki tanterv túlideologizált 
témái kevés teret engedtek az osztályt aktuálisan érintő problémák megvitatásának.” (Im. 9.o.)  
A pedagógiai tevékenység középpontjába került a tervszerűség, amely megalapozta az 
ellenőrizhetőséget. „Az osztályfőnök a tanulókkal közösen elemzi, tervezi és alakítja az 
osztályközösség életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési 
célrendszerébe. Céltudatosan törekszik összehangolni valamennyi nevelési tényező együttes 
hatását … Segíti az osztályában tanító tanárokat … munkájuk összehangolásában és az 
egységes követelmények kialakításában. … Együttműködik a tanulók szüleivel … és 
lehetőség szerint biztosítja az iskolai és a családi nevelés egységét.” (Im. 10. o.) Az uralkodó 
társadalmi ideológia erodálódása nem hagyja érintetlenül az iskolai pedagógiai tevékenységet 
sem. Amint hiteltelenné váltak az iskolára kényszerített funkciók, úgy kezdtek a pedagógusok 
is egyre inkább olyan ideológiamentes, gyakorlati feladatok felé fordulni. Az iskola 
visszavonul az oktatás területére, az iskola sikerét egyre inkább a mérhető, kimeneti 
eredmények alapján kezdik megítélni. Ekkor kezdődik meg az iskola és így a pedagógusok, az 
osztályfőnökök tevékenységének leválása a közvetlen ideológiai befolyástól. Az átmeneti 
bizonytalanságot hamarosan felváltotta az a tendencia, amely az osztályfőnök 
tevékenységétől, az osztályfőnöki órától várta el azon új tartalmak bekerülését az iskolai 
tantervbe, amelyek a hagyományosan meglévő tartárgyak keretébe nem fértek be. Ilyenek 
például a környezetvédelem, az egészséges életmódra nevelés, a drogprevenció, a szexuális 
felvilágosítás és az állampolgári nevelés, a társas kapcsolatok fejlesztését szolgáló ismeretek 
és készségek kialakítása. Az 1995-ben bevezetett Nemzeti alaptantervben megjelenő 
műveltségi területek alapján kialakított tantárgyi struktúrába már be tudtak kerülni a fent 
megjelölt tartalmak, amelyek lehetőséget teremtettek arra, hogy az osztályfőnöki munka 
visszanyerhesse eredeti funkcióját és tartalmát. 
 
Az osztályfőnöki munka tartalma és funkciói 
 
A pedagógiai kutatók eltérő módon vélekednek arról, hogy van-e önálló tevékenységi területe 
a nevelésnek az iskolában, vagy a nevelés az oktatási tevékenységgel együtt, attól 
elválaszthatatlanul, de csak azzal összefonódva valósulhat meg. Elismerve azt a tényt, hogy az 
osztályba belépő tanár, szaktárgyát tanítva nevelőhatást is kifejt, meg kell állapítanunk, hogy 
az osztályfőnök kitüntetett szerepet tölt be a rá bízott osztály nevelésében. Az iskolavezetés, a 
tanulók és a szülők is elvárják tőle, hogy irányítsa, vezesse az osztály életét; meghatározó 
szerepet töltsön be abban, hogy az intézményesen egy csoportba sorolt tanulókból gazdag 
társas kapcsolatokkal rendelkező közösség jöjjön létre; gondoskodjon arról, hogy a tanulók a 
tanórán és iskolán kívül vonzó és színvonalas szabadidős programokon vehessenek részt; 
kísérje figyelemmel az osztályába járó tanulók fejlődését, az osztály tanulmányi eredményét, 
az osztályban tanító tanárok és a tanulók közötti kapcsolatok alakulását; segítsen megoldani a 
személyes és társas problémákat, teremtsen biztonságos légkört az iskolai munkához; és ne 
feledkezzünk meg a tanulók tanulmányi előmenetelének nyilvántartását szolgáló 
adminisztratív kötelezettségekről sem. Nem okoz senki azzal meglepetést, ha még tudja 
folytatni ezt a sort. Ezzel együtt nincs könnyű dolgunk akkor, amikor megpróbáljuk 
felsorolásszerűen összefoglalni az osztályfőnöki tevékenység fő funkcióit és tartalmát. 
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A 2002-ben az Országos Közoktatási Intézet vezetésével készített vizsgálat eredményeiből 
most azt a táblázatot mutatjuk be, amely alapján megtudhatjuk, hogyan vélekednek a 
megkérdezett pedagógusok az osztályfőnöki szerep tartalmáról. 

  Mely tevékenységek tartoznak az osztályfőnök feladatkörébe?  

Osztályfőnöki tevékenység Hány százalék 
említette 

Kapcsolattartás a szülőkkel 96,3 

Kapcsolattartás az osztályban tanító 
tanárokkal 

94,8 

Törődés a gyerekek aktuális problémáival 92,8 

Az osztály konfliktusainak megoldása 92 

Erkölcsi nevelés 84,5 

Az osztály közéletének szervezése 83,7 

Egészségnevelés 68 

Segítségnyújtás a tanulásban 62,8 

Állampolgári nevelés 50 

Szülők közötti felvilágosító munka 42,7 

Gyermekvédelmi munka 40,7 

Családlátogatás 37,2 

Szabadidős tevékenység szervezése 30,7 

Egyéb tevékenység 7 

Forrás: Szekszárdi 2004. 

 

Csak az osztályfőnök által ellátható pedagógiai feladatok közül a fenti táblázatban nem 
szereplő tevékenységeken kívül, az adminisztrációt, a hivatali képviseletet, szervezést, 
pályaorientációt, a magatartás, szorgalom értékelését, a versenyeken való részvétel 
szervezését említik a legtöbben.  

A fenti tevékenységlista áttekintése alapján nem szorul különösebb bizonyításra, hogy az 
osztályfőnöki szerep jelentős időt és energiát igényel egy pedagógus mindennapi 
tevékenysége során. Ezen feladatok láttán még inkább megalapozottnak vélhetjük a 
pedagógusokkal szembeni sokrétű elvárásokat. 
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Az osztályfőnökök tevékenységének összetettségét bizonyítja az a tény is, hogy a munkájuk 
segítésére, jelentős hiány pótlandó, megjelent kézikönyv (Szekszárdi 2001) több mint 
négyszáz oldalon, kilenc fejezetbe elrendezve, huszonöt tanulmányt tartalmaz. 
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Feladatok 
 
 

1. Írja le, milyen tanár szeretne lenni. Vesse össze írását az ideális tanár jellemzőivel! 
  
2. Készítessen fogalmazást egy osztály tanulóival a következő címmel: „A jó tanár …” 

Végezze el a fogalmazások tartalomelemzését és vesse össze az előző feladat 
eredményeivel (Milyen tanár szeretnék lenni!) Beszélje meg az eredményeket 
kurzustársaival (Chat) 

 
3. Gyűjtsön olyan alkotásokat (könyv, film stb.) amelyeknek a középpontjában a 

pedagógus, az iskola áll! Elemezze a fentiek alapján ezen pedagógusok személyiségét, 
nevelési stílusát és tárja fel, mivel hatnak tanítványaikra, melyek a pozitív és az 
esetlegesen negatív tulajdonságaik! Tapasztalatait foglalja esszébe és küldje meg 
kurzustársainak. Konzultáció keretében vitassák meg a véleményeket! 

 
4. Ismerje meg közelebbről a pedagógusok tevékenységét. Végezzen empirikus kutatást 

pedagógusok körében, amelyhez felhasználhatja Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. 
Neveléspszichológiai módszerek az iskola értékelésében (IF Alapítvány, 1998) c. 
munkájának VII. (A pedagógus és a gyerek kapcsolata) és XI. (A nevelési stílus) 
fejezetét. Vizsgálatának eredményeiről készítsen összefoglalót és vitassa meg a kurzus 
hallgatóival (Chat lehetőség!) 

 
5. Készítsen interjút (interjúterv alapján) osztályfőnökökkel! Az interjúterv készítésénél 

különösen ügyeljen arra, hogy ne csak a nehézségekre, hanem az osztályfőnöki munka 
szépségére, a siker lehetőségeire is kérdezzen rá! Összegezze az interjú tapasztalatait 
és vitassa meg kurzustársaival! (Chat lehetőség!) 

5. 1. A PEDAGÓGUS SZEMÉLYISÉGE, AZ IDEÁLIS TANÁR 
 
 
A pedagógusok tevékenységével, személyiségével foglalkozó kutatások központi kérdéseinek 
egyike annak feltárása, milyen a jó pedagógus, milyen külső és belső feltételek teszik 
eredményessé és felejthetetlenné egy tanár működését.  
 
 
Az ideális tanár tulajdonságai 
 
Amikor a közelmúltban közgazdász tanárjelölt hallgatóktól megkérdeztük, hogy milyen a jó 
tanár, a következő listát állították össze: hatékony, elhivatott, nyitott, kreatív, rugalmas, 
igazságos, megbízható, megértő, empatikus, következetes, határozott, példamutató, csapattag 
is meg nem is, ismeri a tanítványait, felkészült, aktív és aktivitásra serkentő, széles látókörű, 
jó kommunikációs készségű, közvetlen, készséges, barátságos, szigorú, innovatív, becsületes, 
tiszteletet adó és tiszteletre méltó, tájékozott, konzekvens, lelkes, előítéletektől mentes, 
határozott, lépést tart a fejlődéssel, a diákjai  világában is él, segítőkész, élettapasztalattal 
rendelkezik, humorérzéke van, órán kívül is kapcsolatot tart a diákjaival, alkalmazkodó-
képes. Mint látható, a hallgatók véleménye nem sokban különbözött azoktól a 8-18 éves 
tanulóktól, akiktől P. Witty  kérdezte meg, hogy milyen az igazán jó nevelő. Sorrendben a 
következő nevelői tulajdonságokat értékelték a legtöbbre: a megértő, együtt dolgozó, 
demokratikus magatartás; jóság, kedvesség, türelem, széles körű érdeklődés, kellemes 
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megjelenés, igazságosság, humorérzék, nyugalom és következetesség, érdeklődés a 
gyermekek problémái iránt, alkalmazkodóképesség, a dicséret helyes alkalmazása és végül: a 
tanításban való ügyesség. (Kelemen, 1986.) 
Egy másik kutató a következő tulajdonságokat gyűjtötte össze:  
Reális énkép, reális önismeret 
Önbizalom, önbecsülés 
Hitelesség, kongruencia 
Magas fokú elkötelezettség és felelősségtudat  Ide egy kép! Az ideális tanár! 
Vagy a  
Nyitottság, nyíltság mások iránt     XXI. Sz tanára 
Emberszeretet, gyermekszeretet 
Tolerancia 
Szociális érzékenység 
Szuggesztivitás 
Fegyelem, önfegyelem 
Kritikai, önkritikai érzék 
(Figula, 2000) 
 
 
 
 
 
 Ha jól megnézzük ezeket a tulajdonságokat, akkor megállapíthatjuk, hogy a speciális szakmai 
elvárásokon túl, amelyek minden foglalkozás műveléséhez szükségesek – a személyiségre 
vonatkozó elvárások semmiben sem különböznek azoktól a jellemzőktől, amiket akkor 
szednénk csokorba, ha azt kérdeznék tőlünk, hogy milyen egy „ideális ember”. Ha a 
tanításhoz kapcsolódó speciális tudást szakmai felkészültségként definiáljuk, akkor nem 
tekinthető túlzásnak az a megállapítás, hogy a tanárral szembeni elvárások idealizáltak, sok 
esetben teljesíthetetlenek, az utóbbi időben is fokozatosan növekedtek, egyre inkább irreálissá 
váltak, és ahhoz, hogy ezeknek az elvárásoknak meg tudjon felelni, „omnipotensnek" kellene 
lennie. A tanárok nap mint nap szembesülnek ezekkel az elvárásokkal, amelyeknek a 
teljesítése szinte lehetetlen feladatot jelent. Ezek a túlzott elvárások mind a pedagógusképzés, 
mind a pedagógus hivatás szempontjából teljesíthetetlenek, olyan zavarokat okoznak, 
amelyben a pedagógus tevékenysége eleve kudarcra van ítélve. Nincs kellő szakmai hitele a 
nem pedagógiai szakmát és teljesítményt tekintve, (mert pl. a matematika tanár nem 
matematikus), míg bizonytalanság, a kapaszkodók hiánya jellemzi a pedagógiai 
felkészültséget is. (Bugán, 1996. 16-17. o.) Ez utóbbi jelenség alapvető oka abban keresendő - 
az előbbi szerző gondolatmenetét követve -, hogy a pedagógiai gondolkodás olyan 
eszményeket hozott be, amelyek nagyrészt irreálisak (túlzottan teleologikus és taxonómikus 
megközelítésmódjuk miatt), és elvonják a figyelmet az „itt és mostról”, amely a tanár alapvető 
tevékenységi dimenziója. Ebből egyenesen következik, hogy az erre való felkészítés is 
hiányos. Ezért jut el a fenti szerző a következő javaslathoz: a pedagógus „képzéséhez tehát 
szükséges egy - a pedagógiai valósággal szoros kapcsolatban álló - a „jelen időre” vonatkozó, 
„itt és most” helyzeteket készség szintjén kezelni tudó, „élő” ismeretanyag. Ennek 
elsajátításában, az elsajátítás folyamatában létrejöhet olyan integráció, amely a szakmai-
szaktárgyi kultúra, kapcsolati kultúra és az önismeret együttes kezelését teszi lehetővé.” (Im. 
28.o.)   
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Fináczy Ernő 1934-ben megjelent Didaktika című munkájában a következőket olvashatjuk: 
"Felmerülhet itt mindjárt az a kérdés, vajjon lehet-e egyáltalán valakit megtanítani a 
tanításra s szükséges-e ezt megtenni. E kérdéseket azért kell felvetnünk, mert széltében 
hallunk beszélni tanítói tehetségről, tanítói ingeniumról, donum didacticum-ról, ami azt 
jelenti, hogy a tanítás képessége, a tanítani tudás természeti adomány. Ha valakiben nincsen 
meg ez az adomány, - mondják - nem lehet jó tanító, tehát egészen hiába akarjuk megtanítani 
a tanításra; ha pedig megvan benne ez az adomány, szükségtelen a didaktika: a veleszületett 
didaktikai tehetség ösztönszerű biztonsággal fogja vezetni azt, akinek tanítania kell. Beszélnek 
ily összefüggésben az oktatás művészetéről. Művésznek tekintik a tanítót, a lélekformálás 
művészének. Márpedig - mondják - művész nem lesz, hanem születik. (Fináczy, 1994. 2-3. 
oldal) 
 
A hétköznapi gondolkodásban még ma is uralkodó az a nézet, hogy a jó tanár születésétől 
fogva rendelkezik a pedagógus tevékenységéhez szükséges képességekkel, és ha valaki „nem 
tanárnak születik”, abból soha nem is lesz hivatását jól ellátó nevelő.  
Tagadhatatlan, hogy vannak olyan emberek, akiknek tiszta szívvel nem ajánlható ez a pálya, 
például azoknak, akik nem szívesen foglalkoznak emberekkel, introvertáltak, jobban 
szeretnek tárgyakkal dolgozni. Ezzel együtt talán nem szorul különösebb bizonyításra, hogy 
nem a születés pillanatában dől el, hogy valaki jó tanár lesz-e vagy sem. A tanári munkához 
szükséges ismeretek, jártasságok és készségek tanulhatók és ennek megfelelően kialakulnak 
azok a képességek, amelyek a pálya eredményes műveléséhez szükségesek. Ugyanakkor 
minden nevelői tevékenységen, „akción” alapvetően átüt a nevelő személyisége, annak 
érettsége, „minősége” (beállítódása, motivációja, kommunikációs és konfliktus-megoldási 
képessége, szakmai-tárgyi felkészültsége és folytathatnánk a sort). Ennek ellenére a 
pedagógusképzésből évszázadokon keresztül hiányzott a személyiségfejlesztésnek az a 
formája, amely közvetlenül szolgálta volna a tanárjelöltek önismeretének, személyes 
kommunikációjának, konfliktusmegoldó képességének fejlesztését. 
 
 
 
A tanár kompetenciái 
  
A különböző, a pedagógia és a pszichológia területén végzett kutatások, az elméletalkotók 
ismeretelméleti, tanuláselméleti meggyőződésétől és elkötelezettségétől függően nagyon 
eltérő álláspontot foglalnak el annak a kérdésnek az eldöntésekor, hogy milyen szerkezetű, 
milyen forrásból táplálkozó tudás birtokában lehet a pedagógus tevékenysége a 
legeredményesebb (Falus, 2001a, 2001b, Golnhofer 2003, Nahalka 2003). Ezen kutatások 
eredményeként a magunk célja szempontjából megállapítható, hogy a pedagógiai tevékenység 
végzéséhez szükséges tudás megszerzéséhez olyan elméleti ismeretek elsajátítása és saját 
élményű, gyakorlati tapasztalatok gyűjtése vezet, amelyeket a jelölteknek módjukban áll 
ütköztetni a már meglévő, korábban, különböző forrásokból megszerzett tudásukkal és ennek 
nyomán képesek egy elméletileg többé-kevésbé megalapozott, ennek megfelelően explicit 
illetve implicit, személyes mesterségbeli tudás alapján tevékenykedni.  
A pedagógus tevékenységére vonatkozó kutatások egy másik területe azt kívánta feltárni, 
hogy melyek azok a speciális képességek, kompetenciák, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy a pedagógus tevékenysége eredményes legyen. Ezek közül kiemelhető Kron (1997) 
megközelítése, akinél a tanár „pedagógiai szabadságának” feltétele, hogy rendelkezzék 
azokkal a szakmai-cselekvési kompetenciákkal, amelyek az önálló, felelősségteljes 
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pedagógiai munkához elengedhetetlenek. Ezeket a kompetenciákat a következő táblázatban 
foglaltuk össze. 
 

A pedagógus szakmai-cselekvési kompetenciái 
Szakmai kompetencia 

Eszközök használatának kompetenciája 
Reflexiós kompetencia 
Szociális kompetencia 

Kron, 1997. 428-429. oldal alapján 
 

A „szakmai kompetencia”  a szakképesítés megszerzése és egyéb képzések keretében 
sajátítható el, és lehetővé teszi, hogy a pedagógus széles összefüggés-rendszerben legyen 
képes tevékenységét értelmezni. Az „eszközök használatának kompetenciája” jelenti a 
szűkebben értelmezett un. szakmai, szaktárgyi kompetenciát, szaktudást. A „reflexiós 
kompetencia” azt jelenti, hogy a pedagógus képes saját cselekvését értelmezni és módosítani. 
A „szociális” kompetencia” a pedagógiai irányító, szervező, kapcsolattartó képességet jelenti, 
amelynek része pl. az empátia is. (Az empátiának a pedagógus tevékenységében betöltött 
szerepével később részletesebben is foglalkozunk.) 
 
A fenti kompetenciák a pedagógus továbbképzésekben is megjelennek, amelynek egy sajátos 
modelljét jeleníti meg az alábbi táblázat. 
 

Perjés, Ollé, Majorosi 2001. 25. oldal 
 
Sallai Éva ezeket a kompetenciákat, mint a szerepviselkedés biztonságát jelentő tényezőket 
foglalja össze. Ezek a következők: kommunikációs ügyesség; rugalmas, gazdag 
viselkedésrepertoár; gyors helyzetfelismerés, konstruktív helyzetalakítás; erőszakmentes, 
kreatív konfliktusmegoldás. A szerepviselkedés biztonságán azt érti, hogy a személyiség 
rendelkezik az adott szerep ellátásához szükséges eszközökkel, és a pedagógus maga is jónak 
tartja az adott kompetenciáját. (Sallai, 1996) 
 
 
Ide táblázat Tóth László: Pszichológia a nevelésben. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen. Én. 

209. oldal 
 
 

A pedagógiai tevékenység eredményes művelésének – amint a fentiekben is láttunk – az 
alapja a pedagógus személyisége, az, mennyiben tud megfelelő, pozitív légkört teremteni az 
iskolában, az osztályteremben a tanuláshoz. A pedagógus személyiségének ilyen típusú 
megközelítésével a személyközpontú pszichológiai irányzatok foglalkoznak, azok közül is 
kiemelt fontosságot tulajdonított ennek C. Rogers, aki fontosnak tartja a következő kérdések 
végiggondolását ezen a pályán:  
1. Meg tudom-e engedni magamnak, hogy belekerüljek egy növekvő, tanuló ember belső 

világába? Sikerül-e meglátni és elfogadni ezt a világot anélkül, hogy megítélő módon 
viszonyuljak hozzá? 

2. Meg tudom-e engedni magamnak, hogy valódi személyként viszonyuljak ezekhez a 
fiatalokhoz, és vállaljam annak a kockázatát, hogy nyílt, kifejező, kölcsönös kapcsolatot 
építsek ki velük, amelyben mindketten tanulni tudunk? Merek-e önmagam lenni egy 
intenzív csoportos kapcsolatban ezekkel a fiatalokkal? 
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3. Fel tudom-e fedezni minden egyes gyereknek az egyéni érdeklődését, és lehetővé tenni 
számukra, hogy szabadon követhessék érdeklődésüket, bármerre is vezessenek azok? 

4. Tudok-e segíteni a fiataloknak abban, hogy megőrizzék egyik legértékesebb 
tulajdonságukat, a tágra nyílt szemű, állhatatos, vezérlő kíváncsiságukat önmagukkal és a 
körülvevő világgal szemben? 

5. Tudok-e vajon elég kreatív lenni ahhoz, hogy kapcsolatba hozzam őket olyan emberekkel, 
élményekkel, könyvekkel – mindenfajta erőforrással és eszközzel -, amelyek serkentik a 
kíváncsiságukat és táplálják érdeklődésüket? 

6. El tudom-e fogadni, tudom-e gondozni sokszor furcsa és tökéletlen gondolataikat, heves 
kitöréseiket és kifejezéseiket, amelyek a kreatív tanulás és cselekvés előfutárai? El tudom-
e fogadni azokat a gyakran tőlem eltérő és szokatlan személyiségeket, amelyek ezeket a 
gondolatokat produkálják? 

7. Tudok-e segíteni a tanulóknak abban, hogy egységes – integrált – egésszé váljanak, hogy 
érzéseik áthassák gondolataikat, gondolataik áthassák érzéseiket, és azok kifejezését, 
vagyis hogy teljes személyiséggé váljanak? (Rogers, 1986) 

 
Abban az esetben, ha a fenti kérdések többségére igennel tud válaszolni egy pedagógus, akkor 
képes arra, amit a személyközpontú pedagógia céljául tűz ki. Az ilyen módon működő 
pedagógus képes arra, hogy facilitátorként támogassa a tanulókat abban, hogy: 
• Önmaguk által kezdeményezett cselekvésre, a cselekvésekért vállalt felelősségre alkalmas 

egyének; 
• Ésszerű választásra, önirányításra képes egyének; 
• Kritikai érvekkel rendelkező tanulók, mások teljesítményét értékelni képes emberek; 
• A problémák megoldásához releváns ismeretekkel rendelkező személyek; 
• Új problémahelyzetekhez rugalmasan, intelligensen alkalmazkodni képes egyének; 
• A problémák megközelítésének adaptív módját belsőleg elsajátított, minden rendelkezésre 

álló tapasztalatot szabadon, kreatívan felhasználó emberek; 
• Másokkal a felsorolt különféle tevékenységekben hatékonyan együttműködni képes 

emberek; 
• Végül olyan emberek legyenek, akik nem mások jóváhagyásáért, hanem saját szocializált 

célkitűzéseik valóra váltásáért küzdenek. (Sallai, 1996) 
 
 
Ahhoz, hogy a fenti módon tudjon működni egy pedagógus, feltétlenül szükséges, hogy képes 
legyen empátiával, bizalommal fordulni tanítványaihoz, illetve rendelkezzék az 
együttműködés képességével. Most ezen három tulajdonság szerepét vizsgáljuk meg 
közelebbről a pedagógus tevékenysége, személyisége szempontjából. 
 
 
 
Az empátia, a bizalom és az együttműködés szerepe a  pedagógiai munkában 
 
Az empátia nagyon szorosan kapcsolódik, pontosabban elválaszthatatlan a kommunikációtól, 
amit Buda Béla  következő meghatározása is bizonyít. "A nem verbális kommunikáció 
egészének érzékelési és felhasználási képességét nevezzük empátiának vagy beleélő 
megértésnek. Aki kellően érzékeny a másik nem verbális jelzéseire, az képes annak érzelmi 
állapotát, hangulatát magában rekonstruálni. Az empátiás képesség sokat segít a 
metakommunikáció helyes felfogásában és értelmezésében, és elősegíti a verbális 
kommunikáció jelentéstartalmainak árnyalt, egyéni megértését is." (Buda Béla, 1986. 157-
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158. o.). Egy másik megközelítésben a fenti szerző már nem csak a nem verbális 
kommunikációhoz köti az empátiát. "Általánosan meghatározva, az empátia a személyiség 
olyan képessége, amelynek segítségével a másik emberrel való közvetlen kommunikációs 
kapcsolat során bele tudja élni magát a másik lelkiállapotába. Ennek a beleélésnek a nyomán 
meg tud érezni és érteni a másikban olyan emóciókat, indítékokat és törekvéseket, amelyeket 
az szavakban, direkt módon nem fejez ki, és amelyek a társas érintkezés szituációjából nem 
következnek törvényszerűen. 
A megértés és megérzés fő eszköze az, hogy az empátia révén a saját személyiségben 
felidéződnek a másik érzelmei és különféle feszültségei. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy a 
személyiség beleéli, mintegy a másikba vetíti önmagát." (Buda Béla, 1993. 45. o.) 
Ugyanakkor a fentiekhez hozzáteszi, hogy a beleélés még nem egyenlő az empátiával. 
"Empátiává a beleélés akkor lesz, ha az élményt tudatosan feldolgozzuk, és a másik emberből 
megértett összefüggéseket önmagunk számára megnevezzük és értelmezzük." (Im.) 
 
Az empátia képessége alapvetően minden ember sajátja, kisebb-nagyobb mértékben. "Az 
empátiás készség függ a gyakorlattól, mind pozitív, mind negatív értelemben. Pozitív 
értelemben úgy, hogy az empátiára figyelő, azt használó ember fejleszteni képes magában ezt 
a készséget, és ez a fejlesztés tudományos eszközök segítségével meggyorsítható és nagyobb 
távlatokra terjeszthető ki. Negatív értelemben az összefüggés abból áll, hogy az értelmi 
megismerés módszereiben nagy gyakorlatra szert tett emberben az empátia nagyobb 
valószínűséggel fejlődik vissza, mint az intellektuális képességekben kevésbé begyakorolt 
emberekben, akik természetes formában is szabadon élnek vele." (I.m. 59.o.) 
 
A szerző szerint - érdekes módon - az empátia készsége a gyermekkorban természetes módon 
nem tudatos érzelmi állapot, a serdülőkortól kezdve rejtetté válik, majd az életkor 
előrehaladtával -  gyakran tapasztalhatjuk - fokozatosan csökken. Fejlesztése a felnőttkorban a 
leghatékonyabb. Furcsa módon a személyiség fejlődése - az individualizáció - során, ahol az 
egyediség kap egyre több megerősítést, egyre inkább gátlás alá kerülnek az empátiás 
képességek. Az az érzelmi nyitottság, érzékenység, amely a kisgyermekre oly jellemző, a 
fejlődés során egyre csökken, illetve egyre inkább ellepleződik. 
 
A fenti szerző az empátia különböző szintjeit tárja elénk, amelyek a következők: 
 
• A másik helyzetének átgondolása logikai behelyettesítés révén (amely az empátia alapja, 

de még nem nevezhető annak). 
• A másik ember érzelmi viszonyulási-sémáinak megértése, amely már maga az empátia. 
• A másik ember "promotív", megmozgató, befolyásoló kommunikációjának helyes 

értelmezése, rejtett üzeneteinek vétele. (A promotív kommunikáció helyes értelmezése 
fejlett metakommunikációs képességet feltételez, amely az empátia szempontjából 
alapvető.) 

• Érzelmi ellentmondások és kettősségek beleéléses megértése. 
• Lelki folyamatok egyedi összefüggéseinek megértése. 
• A másik ember lelki folyamataiban rejlő történetiség megértése. 
    (I.m. 7o-74.o.) 
 
Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy az empátiás képesség az emberi kapcsolatok 
fontos tényezője, amelynek alacsony szintje akadályozhatja a hatékony kommunikációt, a 
másik ember érzelmeinek, beállítódásának megértését. 
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Így érthető, hogy ezt a képességet a pedagógus tevékenységének egyik tényezőjeként 
ismertetjük, és fejlesztését alapvető feladatnak tartjuk. Ehhez azonban szükséges 
megvizsgálni azokat a tényezőket, hatásokat, amelyek fejlesztik az empátiás képességet, 
illetve gátolják annak kialakulását. 
 
Az átélt élmények, élethelyzetek halmaza, száma az élettapasztalatok tárháza alapja az 
empátiának. 
 
Általában az empátia növekedését segíti elő a közvetlen emberi kapcsolatok, az átélt 
feszültségek, konfliktusok minél nagyobb száma, a társadalmi munkamegosztásban betöltött 
hely (pozíció) váltakozása, meghatározott foglalkozások művelése stb. Ezzel magyarázható az 
a jelenség, hogy a viszonylag problémamentesen, sikeresen "szocializálódott" ember 
kevesebb empátiával rendelkezik hányatott sorsú társához képest. (Im. 148-155.o.)  A 
nárcizmus, a hosszan tartó hatalmi pozíció többnyire nem segíti elő az empátia fejlődését. 
Ugyancsak gátolja működését a betegség, a szorongás, a félelem, a heves szükségleti 
feszültségek. Ezek az empátia alkalmazásának belső korlátai. Ugyanakkor a külső 
körülmények (szituációk) is akadályozhatják alkalmazását. "Minden olyan tényező, amely a 
kommunikációs folyamatokat nehezíti vagy zavarja, nehezíti az empátia műveleteit is" - 
állapítja meg a fenti szerző (Im. 161. o.). 
 
Minthogy az empátia alapja a nem verbális, illetve a metakommunikatív jelzések szabad 
áramlása és pontos dekódolása, így a fenti jelenség könnyen érthető. (Ezért nagyon nehéz - 
mint korábban említettük - ezeket a jelenségeket egymástól elválasztani.) 
 
Fontos megállapítás - későbbi alkalmazások szempontjából - a következő: a konfliktus, a 
veszekedés többnyire szintén segíti az empátia érvényesülését, hacsak a megismerő fél 
érzelmi reakciói nem teszik lehetetlenné a megértést, ami sajnos számtalan esetben előfordul. 
 
Miután láttuk, hogy mely tényezők, hatások segítik elő, illetve gátolják az empátia 
kialakulását és alkalmazását, azokat a módszereket kell áttekintenünk, amelyek fejlesztését 
lehetővé teszik.  
 
Az empátia szintjeit visszaidézve láthatjuk, hogy ez a képesség különböző elemekre bontható 
és ezen tényezők külön-külön is fejleszthetők. Így lehetőség nyílik - megfelelő motiváció 
esetén - önfejlesztésre is. Logikai úton sikerülhet a másik helyzetének átgondolása, megértése. 
Sajátos módon növeli az empátiát, ha valaki maga is belekerül abba a helyzetbe, amelynek 
megértésére korábban törekedett. Az empátia ugyanakkor alapvetően társas feltételek 
megteremtésével, ún. csoportmódszerek alkalmazása mellett fejleszthető. Ebben a keretben 
biztosítható a folyamatos interakció, a közvetlen visszajelzés, a "feed-back", amely azonnal 
tájékoztat feltevéseink helyességéről, így személyiségfejlesztő hatású. A végbemenő 
interakciók fejlesztik az interperszonális érzékenységet, és ezáltal segítik elő az empátiát. (Im. 
321-325. o.)  
 
 
Az együttműködés képessége szintén a pedagógiai tevékenység alapjának tekinthető, amely 
együtt jár az elfogadás, a bizalom és a tolerancia megvalósulásával. Érdekes jelenség, hogy a 
szociálpszichológia az együttműködést a versennyel összekapcsolva értelmezi. Én-központú 
társadalmunk központi kategóriája a verseny, amely a tapasztalatok szerint növeli a 
teljesítményt, és a nyertes pozíció pozitív hatással van az önértékelésre. "Ma is tartja magát az 



 ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ  
 Budapest, Pázmány P. sétány 1. 

 

a nézet, hogy a csoportok összekovácsolója leginkább a közös siker, a másik legyőzése, és 
hasonlóképpen ösztönző a versenysiker reménye az egyének számára" - olvashatjuk Csepeli 
Györgynél (Csepeli, 1986. 37. o.). De ennek hosszabb távon romboló hatása is van. A 
győzelem egy idő után óvatlanná, túlzottan magabiztossá tesz, az örökös elsők magányossá és 
megkeseredetté válnak. A győzelem nem létezhet vesztesek nélkül, akikben a vereség negatív 
hatása legalább akkora, mint a győzelem pozitív hatása. Igy - érthető módon - ez a helyzet is 
lehet csoportképző tényező. (Ezt a jelenséget figyelhetjük meg az elutasított vezetővel 
szemben egységbe kovácsolódó alárendeltek körében.) Ezek után mikor válik egyáltalán 
szükségszerűvé az együttműködés? Definíciója szerint akkor, ha az egyének vagy csoportok 
"csakis a feladatok megosztásával, céljaik közösségének belátásával érhetik el szükségleteik 
kielégítését". (Csepeli, 1985. 165. o.). 
 
A versenyre tehát mindaddig lehetőség van, amíg az egyik fél (csoport) maga is győzhet. 
Abban az esetben azonban, ha az adott cél (szükséglet) csak együttes erővel érhető el, nyílik 
lehetőség az együttműködésre, de ez sok esetben ekkor is elmarad. (Ezt bizonyítja számtalan 
irodalmi példa. Az ádáz küzdelem addig tart, amíg maga a cél is megsemmisül.) Az 
együttműködés megvalósulásának így a verseny, a győzelem reménye a legtöbb esetben 
akadálya. Ezért tapasztalhatjuk azt is, hogy a konfliktusmegoldás az emberek számára csak 
győztes - vesztes szereposztásban játszódhat le. Olyan szociális minta ez, amelynek 
évszázadokra visszanyúló társadalmi gyökerei vannak és megváltoztatása komoly 
nehézségekbe ütközik. 
 
Mit lehet akkor tenni az együttműködési készség fejlesztésére? A fent említett csoportkeret 
körülményei közt fejleszthető a kooperációra való hajlandóság is, meghatározott feladatok 
megoldása során. A tagoknak saját élményeik alapján, különböző helyzetekben fel kell 
ismerniük, hogy céljaikat maradéktalanul csak a másik igényeinek, szükségleteinek 
figyelembevételével, elfogadásával érhetik el, illetve a csoport elé olyan ún. "fölérendelt célt" 
kell kitűzni, amelyet csak együttesen, összefogva, kooperálva valósíthatnak meg. 
 
Sajnálatos módon a csoporton belül (és szélesebb társadalmi összefüggésben is) a versenyen 
kívül sok egyéb gátló tényezői is vannak az együttműködésnek. Itt most "csak" - a továbbiak 
szempontjából - néhányat emelünk ki. Ezek az előítélet, az önigazolás és a bűnbakképzés. 
Bizonyos társadalmi, illetve csoportfolyamatok ezeket erősítik, mások gyengíthetik. 
Legerősebben az ún. autoriter közegben jelennek meg, ahol a konfliktusmegoldás sok esetben 
bűnbakok keresésével valósul meg, ennek még bibliai gyökerei is vannak (kecskebak, 
amelyre Izrael gyermekeinek bűneit hárították és utána elzavarták). Közös alapjuk, hogy 
nélkülözik az objektív alapokat, tapasztalatok, bizonyítékok hatására sem változnak meg, 
ezért nagyon nehéz küzdeni ellenük (hasonlóan a babonákhoz). 
 
 
A tanár az empátiás megértés modellje 
 
 
Az iskolai szervezet hierarchikus rendszerében - amint azt már tárgyaltuk - kiemelkedő 
státusza van a pedagógusnak. Így a pedagógus empátiás képessége, illetve annak hiánya 
nagyban meghatározza az empátia alkalmazásának lehetőségét a nevelőmunkában, illetve a 
tanulók empátiás képességének fejlődését. A tanár az empátiás megértés modellje lehet. 
(Buda Béla, 1985. 232.o.) A tanulók ezt a mintát önkéntelenül követhetik, amint azt a 
"modelltanulás" elmélete állítja. A tanulásnak ebben a formájában a diák a számára jelentős 
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modellszemélyek viselkedését átveszi, leutánozza. A tanulásnak ez a módja külön megerősítő 
jutalom nélkül is létrejön, illetve az utánzott személlyel való "azonosulás" önmaga lehet a 
megerősítő. Az utánzott személy cselekedeteinek sikere az utánzónál is megerősítő hatású 
(vikariáló megerősítés). 
 
Valószínűleg az utánzásos tanulás eredménye, hogy a gyermek szüleinek, tanárainak sokféle 
magatartásmintáját átveszi. Ezek után nem szorul különösebb magyarázatra a pedagógus 
empátiás képességének fontossága az iskolában. Ez különösen fontossá teszi, hogy mind a 
pedagógusképzésben, mind a továbbképzésben szorgalmazzák a fenti képességek fejlesztését. 
Erre már találhatunk törekvéseket. (Tringer, 1991.)  
 
A segítő kapcsolat 
 
Mikor elengedhetetlen az empátia alkalmazása az iskolában? 
"A tanári munkában az empatikus megértésre különösen akkor van szükség, amikor a diák, a 
kolléga vagy egy másik ember bizonytalan, fél, zavart, szorong, problémákkal küszködik, 
megfélemlített, meginog az önértékelése vagy más, önmagával kapcsolatos viszonyával van 
gondja." (Lásd fenti mű 5. o.).  
 
Mint látható, számtalan olyan helyzet alakulhat ki a pedagógiai tevékenység során, amelynek 
megoldásában nagy segítséget nyújthat az empátiás képesség. Ezek közül különös jelentősége 
van a konfliktushelyzeteknek, amelyeknek többnyire velejárói a fenti érzelmek (félelem, 
szorongás), és nagyban megnehezítik a probléma objektív, optimális megoldását. Ugyanakkor 
a másik fél empátiás megértése jelentős segítséget nyújthat a helyzet megértésében, a 
konfliktushoz fűződő érzelmek elfogadásában és azok fokozódásának megakadályozásában. 
 
Hangsúlyoznunk kell, hogy az empátiás megértés nem azt jelenti, hogy a hallgató fél ugyanazt 
érzi, mint a közlő, saját érzései csupán "mintha" jelleggel követik a kliens érzelmi változásait. 
Minden közvetlen kommunikatív kapcsolat tartalmazza az empátia elemeit. A segítő 
kapcsolatra az empátia magas foka jellemző. Legalábbis az lenne kívánatos. 
 
Az empátiás kommunikáció során felfogott érzelmi anyagot a segítő fél visszajelzi a kliens 
számára. A visszajelzés döntő eleme a segítő kapcsolatnak. Ennek során a segítő fél olyan 
nyelvet használ, amelyeket a másik fél (a kliens) megért, s annyit jelez vissza, amennyinek 
befogadására a másik képes az adott pillanatban. Az empátiás megértés és visszajelzés vagy 
visszatükrözés folyamatát röviden verbalizációnak nevezzük. A verbalizáció során a kliens 
érzelmi közlései saját maga számára is elfogadható megfogalmazást nyernek. Ami eddig nem 
volt tudatos, most felismerhetővé válik. Önmaga ismeretlen régiói tárulnak fel számára. (Im. 
159-16O. o.)Ilyen típusú viszony azonban csak akkor jöhet létre a tanár és a tanuló között, ha 
az előbbi képes "lemondani" hatalmi helyzetéről, ha a tanulót társként fogadja el, és ha képes 
a fent leírt folyamat megvalósítására.  
 
 
A hatékony tanár 
 
A pedagógus személyisége a pedagógiai folyamat hatékonyságának alapja. Nem véletlen, 
hogy az optimális nevelési-oktatási módszer megválasztásának egyik fő tényezője a 
pedagógus személyisége, módszertani kultúrája, az a képessége, hogy meg tudja választani a 
személyiségének leginkább megfelelő eljárásokat, tanítási-tanulási stratégiákat, módszereket. 
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Ezt a tudást jeleníti meg az a 28 tételből álló lista, amely leírja, milyen viselkedéstől lesz 
hatékony egy tanár. A következőkben leírt tanári viselkedés és a tanulók teljesítménye között 
pozitív kapcsolatot tártak fel. A hatékony tanár: 

• „szabályrendszert alkalmaz személyi és eljárási ügyekben 
• a kezdetétől megakadályozza a rendbontást 
• pontosan irányítja a fegyelmezést 
• sokszor körbejár az osztályteremben (figyeli a diákok munkáját) 
• lehetőleg nemverbális szinten megoldja a zavaró szituációkat (pl. szemkontaktussal, 

térközszabályozással). 
• érdekes és hasznos feladatokat ad a tanulóknak 
• olyan szabályrendszert alkalmaz, hogy a gyerekek minimális irányítással tudjanak 

dolgozni a feladaton 
• optimalizálja a tanóra tanításra fordított idejét 
• állandó jelzést használ a tanulók figyelmének megszerzésére 
• nem kezd el beszélni addig a csoporthoz, amíg mindenki oda nem figyel 
• változatos tanítási technikákat használ, melyek 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 komplex választ igénylő kérdéseket 
• követi az osztály reakcióit 
• egy időben több dologra figyel 
• 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 
• a különböző tanulók számára is 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, pl. kérdés, megjegyzés stb.” 
(MacKay, idézi Zétényi, 1997.b, 289. o.) 

 
 
7. 4. Táblázat: A közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok megoszlása életkor és nem 
szerint, 2001 In: Jelentés a magyar közoktatásról 2003 OKI, Bp., 2003. 284. oldal 
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5. 2. NEVELÉSI STÍLUSOK, A PEDAGÓGUS MINT VEZETŐ 

 
 
 
A tanári tevékenység szinte minden elemét meghatározza, áthatja, hogy minden nevelő 
alapvetően vezető. Nem tévedés ez? - tehetik fel a kérdést sokan, felkapva fejüket, hogy már 
megint milyen újabb feladatnak kell megfelelniük - foglalkozásuk "hivatás jellegére" 
hivatkozva - az amúgy is ezernyi elvárással megterhelt pedagógusoknak. Nem tévedés! - 
állíthatjuk, minthogy a pedagógus mindennapi tevékenysége megfelel egy vezető 
munkájának, anélkül hogy formális vezetői pozícióban lenne, így itt nem azzal foglalkozunk, 
hogy milyen sajátos feladatot jelent tanügyirányítónak, iskolaigazgatónak, helyettesnek, 
munkaközösség-vezetőnek stb. lenni, hanem a pedagógus szűken vett mindennapi oktató-
nevelő tevékenységével, mint vezetői tevékenységgel. Ha csak egyik alapfeladatát, a tanítást  
vizsgáljuk - amely korszerű megközelítésben nem más, mint a tanulók tanulásának közvetlen 
és közvetett módon való irányítása -, bizonyítja, hogy a tanár egy meghatározott csoport, 
osztály munkáját kell hogy tervezze, szervezze, irányítsa (biztosítsa a megvalósítás 
feltételeit), felügyelje és folyamatosan ellenőrizze illetve értékelje annak eredményét. Mi más 
ez, ha nem vezetői tevékenység. De ha túllépünk a tanítás szűk osztálykeretein, nem 
ugyanilyen feladatokat kell-e megvalósítania egy tanárnak, amikor megszervezi a tanulók 
órán- és iskolán kívüli tevékenységét, a szakkörtől és a klubdélutántól az osztálykirándulásig. 
Érdemes itt arra is felhívni a figyelmet, hogy a pedagógus szó eredetét tekintve nem jelentett 
mást, mint gyermekvezetőt (paidagógosz – ’fiúk vezetője’),  igaz, hogy akkor  mint rabszolga 
tette ezt. Hogy mennyiben segíthet jobban megértenünk a pedagógus tevékenységét, annak 
hatását, ha mint vezetői tevékenységet közelítjük meg, arra keressük most a választ.  
 
Egy kis vezetéselmélet 
 
Témánk szempontjából nem kerülhető meg néhány vezetéselméleti gondolat összefoglalása, 
és ebben a szociálpszichológia vezetéssel foglalkozó területe az, amely segítséget nyújthat 
további vizsgálatainkhoz. Természetesen itt nem törekedhettünk sem teljességre, sem az 
egyes kérdések szisztematikus kifejtésére, csak arra vállalkozhattunk, hogy néhány jelentős 
fogalomra és összefüggésre felhívjuk a figyelmet. 
Számtalan kutatás választotta tárgyául annak a kérdésnek az eldöntését, hogy egy vezetőt 
milyen személyes tulajdonságai alapján lehet megkülönböztetni a nem vezetőktől, 
feltételezve, hogy ezek majd felfedik a vezetés alapjait. Sajnos ez a vizsgálat nem szolgált 
egyértelmű eredménnyel, minthogy nem sikerült megtalálni a jellemvonásoknak azt az 
állandó együttesét, amely csak a vezetőket jellemezné. Komoly erőfeszítések ellenére sem 
tudtak összeállítani egy olyan tulajdonságlistát, mely egyetemlegesen képes volna 
különbséget tenni vezetők és nem vezetők között. Ugyanerre a következtetésre juthatunk a 
kérdés oly módon való feltevése kapcsán is, hogy milyen rendkívüli személyes tulajdonságok 
tesznek valakit vezetővé. J. P. Forgas - ne tagadjuk magyar származását - Forgács János - 
népszerű szociálpszichológiai munkájában - erre a következőképpen mutat rá: "ismert vezetők 
között a személyes tulajdonságok csaknem minden kombinációja előfordult. Churchill és 
Sztálin, De Gaulle és Hitler, Gandhi és Mao valamennyien vezetők voltak, de 
valamennyiüknek nagyon eltérő személyisége volt. Úgy tűnik, hogy nincs egyetlen egy olyan 
vezetői tulajdonság sem, amely e kis csoport tagjaiban közös volna  ... nehéz eldönteni, hogy 
mi szolgál jobban egy vezetőt, az empátia vagy a könyörtelenség, az intelligencia vagy a 
demagógia, a nyíltság vagy a titkolódzás, az önzés vagy a nagyvonalúság stb." (Forgas, 1989. 
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312. o.) De akkor joggal tehetjük fel a kérdést, mi tesz valakit vezetővé, és mitől függ az, 
hogy milyen vezetővé válik az adott ember? További kutatások arra a figyelemre méltó 
következtetésre jutottak, hogy  megfelelő körülmények között szinte mindenkiből lehet jó 
vezető, mert az optimális vezetői tulajdonságok nagymértékben függnek attól a sajátos 
helyzettől, amelyben a vezető tevékenykedik.  Folytatva fenti megállapításunkat "Churchill 
nem bizonyult túl sikeres politikusnak békeidőben, a háború kitörése következtében előállt 
helyzet ugyanakkor ideálisan megfelelt a tehetségének. Hasonlóképpen, Hitler felemelkedése 
szorosan összefüggött a gazdasági válság utóhatásaival." (Im.) Az ilyen un. helyzetszemléletű 
vezetői megközelítés szerint a vezetés során működő társas befolyásolási folyamatok már nem 
egyirányúak, így nemcsak a vezető hat a csoportra, hanem a csoport jelentős befolyással lehet 
a vezetőre. Arra is sor kerülhet, hogy a csoport előtt álló problémák választják ki a megfelelő 
vezetőt. A fenti megállapítások arra hívják fel a figyelmünket, hogy a későbbiek során nekünk 
is azokban a sajátos helyzetekben kell keresnünk a pedagógus optimális vezetői 
tulajdonságait, amelyekben tevékenykedik. 
 
A fenti kutatások egy további ága alapozta meg a vezetők két fő típusának, a feladat-
vezetőnek (feladatorientált) és a szociális-emocionális (kapcsolatorientált) vezetőnek a 
megkülönböztetését (Fiedler, 1980) 
Míg az előbbi alapvetően meghatározott feladat megfelelő szintű megoldására koncentrál, 
addig az utóbbinak fontosabbak a csoport tagjai, a jó hangulat, az összetartás. Ennek egyik 
magyarázatát adja a következő megállapítás: ha valaki mindenkit erősen és nagyjából 
egyformán szeret, ez esetleg abból az erőteljes szükségletből fakad, hogy szeressék, és így 
lesz belőle szociális-emocionális specialista. E szükséglete folytán nagymértékben 
kifejlesztette magában azt a képességet, hogy megszerettesse magát másokkal. A feladat-
specialista viszont valószínűleg olyasvalaki, aki el tudja viselni mások negatív reakcióit. A 
feladatorientált vezetők akkor eredményesebbek, ha a feltételek kedvezőek vagy viszonylag 
kedvezőtlenek, míg a kapcsolatorientáltak akkor sikeresebbek, ha számukra a feltételek 
viszonylag átlagosak.  A fenti helyzetet szemlélteti az alábbi ábra. 

 
 
 

Ábra 
Zétényi Ágnes: A tanár mint vezető, vezetési stílusok 

In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága.  ELTE Eötvös Kiadó,  Bp., 1997. 279. o. 
 

 
 
Többnyire egy jó vezetőnek egyszerre mind a két szerepet be kell töltenie, egyfelől 
biztosítania kell, hogy a csoporttagok elégedettek és egymással szemben barátságosak 
legyenek, másfelől gondoskodnia kell arról, hogy a csoport feladatát a lehető 
leghatékonyabban végezze. Kutatások szerint könnyen lehetséges, hogy a demokratikus 
vezető, aki előmozdítja a felelősség megosztását és a döntéshozatalban való széles körű 
részvételt, mind a szociális-emocionális, mind a feladatszerepet be tudja tölteni. Gyakran 
egyazon csoportban két különböző személy játsza ezt a két szerepet. Míg egyikük a 
feladatteljesítésre koncentrál, addig a másik vezető segít a konfliktusmegoldásban, a 
feszültségek csökkentésében. A pedagógus személyiségének kutatásával foglalkozók is 
megkülönböztetnek a fentieknek megfelelően un. tantárgy- és tanulócentrikus valamint a 
kettőt szerencsésen ötvözni tudó  tanárt. Ezen eltérő attitűdök nyilván egészen más hatással 
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vannak magára a pedagógiai folyamatra és annak eredményére, de ezzel majd csak a 
későbbiekben foglalkozunk. 
 
Fontos területe a vezetéssel foglalkozó elméleteknek annak meghatározása, hogy milyen 
forrásból táplálkozik, mi biztosítja a vezető szociális hatalmát. Ezek alapján a következő 
hatalmi helyzeteket különböztethetjük meg.  
 
 
 
Jutalmazó és kényszerítő (büntető) hatalomról beszélhetünk akkor, ha a vezetőnek módjában 
áll jutalmazni vagy büntetni és ha ezzel a képességével rendszeresen él is. A jutalmazó 
hatalomnak ugyanakkor van egy olyan tulajdonsága, amellyel a kényszerítő hatalom nem 
rendelkezik, ez pedig nem más, minthogy fokozatosan átalakítható referens hatalommá.  
 
Referens (vonatkoztatási) hatalmat biztosíthat a vezetőnek gondolatainak, személyiségének 
vonzereje, amely arra indítja a társakat, hogy igazodjanak hozzá. Így a referens hatalom az 
identifikáción alapszik, vagyis a jutalmazó vezető személyisége, tevékenysége azonosulási 
mintát nyújt és folyamatos ellenőrzés nélkül is követőkre talál, szemben a csak kényszerítő 
hatalommal rendelkezőkkel. Ebben is rejlik az egyik különbség pl. a szülők és a rendőrök 
hatalma között. A szülői hatalom a gyermek egy meghatározott életkoráig nagymértékben  
referens hatalom, a rendőri hatalom azonban lényegileg kényszeren alapszik. Ily  módon a 
gyermekek szüleik távollétében is viselkedhetnek az elvárásoknak megfelelően, a közlekedési 
szabályok betartása ugyanakkor sokszor függ a rendőr jelenlététől, közvetlen ellenőrzésétől.  
 
A következő hatalmi típus, a szakértői hatalom, amely azon alapul, hogy a vezetőnek az adott 
szituációban van valamilyen speciális tudása. Az ilyen hatalom ereje függ a feltételezett 
szakértelem nagyságától.  
 
Legitim hatalommal  az a vezető rendelkezik, akinek ezt a szerepét törvény vagy a mindenki 
által elfogadott tekintélyi helyzet biztosítja. Részben ez a forrása a katonatiszti, 
vállalatvezetői, kormánytisztviselői, szülői és pedagógusi hatalomnak. A legitim hatalom 
gyakorlása által kiváltott viselkedés folytatódása nem megfigyelhetőségétől függ, hanem a 
fennállása alapjául szolgáló normák és értékek elfogadásának mértékétől. 
 
Az, hogy egy adott vezető a fent megkülönböztetett hatalmi típusok közül melyekkel 
rendelkezik és melyekkel nem, nyilvánvalóan befolyásolni fogja tevékenységének 
hatékonyságát. Ha a fenti hatalmi típusokat a pedagógus szempontjából vizsgáljuk, 
meglepetéssel állapíthatjuk meg, hogy a tanár - optimális esetben - szinte mindegyik hatalmi 
típussal rendelkezhet. De - ahogy a későbbiekben vizsgáljuk -, az, hogy melyik típusú 
hatalommal rendelkezik ténylegesen, és azokra milyen mértékben támaszkodik, hogy azokkal 
okosan él-e illetve rossz esetben visszaél-e velük, egészen eltérő pedagógiai 
következményekkel fog járni. 
 
 
 
 
 
 
Egy kísérlet tanulságai 
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Egy ma már klasszikusnak számító kísérlet alapozta meg annak a kérdésnek a vizsgálatát, 
hogy milyen hatással van a nevelő vezetési stílusa egy adott csoport  tevékenységére. Kurt 
Lewin, Ronald Lippit és Ralf K. White kísérletüket az iowai Állami Egyetem 
Gyermekgondozási Kutatóintézetében végezték 1938-ban. Az eredeti cél ekkor agresszív 
viselkedési sémák vizsgálata volt kísérletileg kialakított társas légkörben, és a következő 
kérdésekkel foglalkozott: 
 

 Mi idézéheti elő egy csoportban a tekintély elleni lázadást, a bűnbaküldözést, az 
autokratikus fölénynek való apátiás alárendelődést vagy egy kívülálló csoport elleni 
támadást? 

 Hogyan hatnak az eltérő vezetői stílusok a csoport rétegződésére és a csoportlégkörre? 
 Feltehető-e, hogy a demokratikus csoportban kellemesebb az élet, de az autokratikus 

csoport hatékonyabb? 
 
(Lewin,1975.) 
 
A fenti kérdésekre három, egymástól lényegileg különböző vezetői magatartás megvalósítása 
alapján keresték a választ, ezek a következők voltak: 
 
- autokratikus (tekintélyelvű),  
- demokratikus  
-"laissez faire" (ráhagyó, felnőtt tényeleges részvétele nélkül folyó csoportélet). 
 
A fenti vezetési stílusok tartalmát az alábbiakban fogalmazták meg a kutatók: 
 
Az  autokratikus vezető  minden fontos kérdésben maga dönt és intézkedik; a kivitelezést, a 
tevékenység egyes lépéseit a vezető diktálja egyenként, az azután következő feladati egységek 
mindig bizonytalanok, homályosak; rendszerint kijelöli minden csoporttag munkafeladatát és 
munkatársait; az egyes tagok munkájának dícséretében és bírálatában személyes vagy 
szubjektív, de az aktív csoporttevékenységben csak akkor vesz részt, ha valamit megmutat; 
viselkedése inkább barátságos vagy személytelen, mintsem nyíltan ellenséges. 
 
Demokratikus vezetés esetén  fontos kérdésekben a csoport vita után dönt, ezt a vezető 
bátorítja és segíti; rendszerint az első megbeszélési szakaszban kialakítják a tevékenység 
perspektíváját; a csoport célkitűzéséhez vezető út főbb szakaszát vázlatosan meghatározzák, 
ha technikai tanácsra van szükség, a vezető két vagy három eljárási alternativát javasol, a 
csoport ezek közül választhat; a csoport tagjai szabadon választhatják meg, hogy kikkel 
dolgozzanak, a feladatok megosztásáról a csoport határoz; a vezető dícséretében és 
bírálatában objektív vagy reális, és igyekszik szabályos csoporttagként beilleszkedni a 
csoportba anélkül, hogy túlzottan nagy részt vállalna a feladat megoldásában.  
 
"Laissez faire" vezetés esetén döntés vagy csoportosan, vagy egyénileg történik, teljesen 
szabadon és a vezető részvétele nélkül; a vezető rendelkezésre bocsátja a munkához 
szükséges eszközöket és egyben közli, hogy kérdésekre további tájékoztatást is nyújt, de a 
megbeszélésben, vitában egyébként nem vesz részt; a vezető teljesen kimarad a kérdések 
megoldásából; a vezető igen ritkán és csupán külön kérdésre szól hozzá a 
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csoporttevékenységhez, nem próbál részt venni, illetve nem próbálja befolyásolni a 
csoporttörténéseket.  
 
A kísérlet négy csoportban zajlott, melyeknek öt-öt  tíz éves fiú tagja volt,  akiket önkéntes 
jelentkezőkből válogattak ki, és szakköri tevékenység keretében dolgoztak. Minden csoport 
élére hathetenként új vezető került más és más vezetői módszerrel; így a kísérletsorozat öt 
hónapja alatt minden körnek három különböző vezetője volt. Anélkül, hogy itt a kísérlet igen 
gondosan kidolgozott módszereit és technikáját részletesen bemutatnánk, témánk 
szempontjából összefoglaljuk a leglényegesebb eredményeket, következtetéseket: 
 
1. Az autokratikus módon vezetett csoportokban az ellenségeskedés egyes esetekben 
harmincszor gyakoribb volt, mint a demokratikus csoportokban, az agresszív 
megnyilvánulások száma a nyolcszorosát is elérte. Az agresszió nagy része - egymást 
követően - a csoporttagok közül kiválasztott egy-egy bűnbak ellen irányult; az 
ellenségeskedés soha sem az autokratikus vezetőt vette célba. 
 
2. Abban az esetben, ha az autokratikus vezetőnek nagy volt az elnyomó hatása, akkor a 
gyerekek hangsúlyozottan nem agresszív, "apatikus" viselkedési sémát követtek a csoportban, 
szinte soha nem mosolyogtak, keveset nevettek. Ugyanakkor növekedett az agresszió száma 
azokban az esetekben, amikor:  
a/ a légkör a szabadabb viselkedés irányába változott ; 
b/ az autokrata vezető nem tartózkodott a helyiségben. 
 
3. A kísérlet során két esetben jött létre csoportok közötti, többé-kevésbé játékos színezetű, 
testi sérelmet nem okozó "csata", csoportkonfliktus, amelyeket a következő okokra vezettek 
vissza: 
a/ ellenséges idegen jelenléte nyugtalanságot, feszültséget keltett; 
b/ tekintélyes felnőtt nem volt jelen; 
c/ a csoportban nem folyt elmélyült tevékenység. 
 
4. Két alkalommal fordult elő, hogy személytelen dolgokra, tárgyakra irányult agresszió (pl. a 
csoport táblájának tönkretétele). 
 
5. Fontos tényként kezelhetjük azt, hogy a kísérletben részt vevő 20 gyermek közül 19 jobban 
szerette a demokratikus vezetőt, mint az autokratikusat, akik megkérdezésük során többek 
között a következőket mondták az autokrata vezetőről: "túlságosan szigorú"; "nem engedte, 
hogy azt csináljuk, amit akarunk"; "legtöbbször olyan volt, mint egy diktátor"; "hiába 
csináltunk meg valamit, azt szerette volna, ha még gyorsabban csináljuk" stb. A demokratikus 
vezetőről általában így nyilatkoztak a gyerekek: "jó fej volt, velünk dolgozott, és úgy 
gondolkodott, mint mi"; "nem játszotta meg a főnököt, mégis mindig volt mit csinálnunk"; 
"minden a legjobban jött ki, semmi nem volt benne, amit ne szerettem volna". Itt érdemes 
megjegyezni, hogy a fennmaradó egy gyermeknek - aki az autokráciát részesítette előnyben -, 
az édesapja katonatiszt volt (az egyetlen a csoportban), aki így nyilatkozott az autokrata 
vezetőről: "a legszigorúbb volt és én ezt nagyon szerettem"; a másik két vezető "engedte, 
hogy hancúrozzunk és verekedjünk, és ez nem jó". 
 
Meglepő eredmény, hogy 10 fiú közül 7 még a laissez faire vezetőt is inkább kedvelte, mint 
az autokratikusat. Az a három gyerek, akinek az autokratikus tetszett jobban, ilyen véleményt 
mondott a laissez faire vezetőről: "mindent ránk hagyott"; "nem mondta meg, hogy mit 
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csináljunk"; "túlságosan engedte, hogy azt csináljunk, amit akarunk"; ezzel szemben az 
autokrata "mindig megmondta, hogy mit csináljunk, és mindig volt tenniválónk". A többi hét 
számára a rendetlenség jobb volt, mint a szigorúság: "azt tehettük, amihez kedvünk volt"; 
"egyáltalán nem volt szigorú". 
 
6. Egy meghatározott célt, feladatot leggyorsabban és a legjobb minőségben autokratikus 
módszerrel lehet elérni, elvégezni, ily módon az autokratikus vezető hatékonyabbnak 
tekinthető mind a demokratikusnál, mind a  "laissez fair"-nél (utóbbinál sok esetben nem 
mutatható ki tényleges teljesítmény). De az előbbi jó teljesítmény csak akkor érhető el, ha az 
autokratikus vezető folyamatosan jelen van, közvetlenül irányítja, ellenőrzi és felügyeli a 
folyamatot. Abban az esetben, ha kimegy, magára hagyja a csoportot, a teljesítmény jelentős 
mértékben visszaesik, ellentétben a demokratikus vezetésnél, ahol a vezető közvetlen 
felügyelete nélkül is folytatódik a munka.  
 
Mi lehet ennek az oka? Mint láthattuk, demokratikus vezetés esetén a tevékenység célját, a 
feladatokat együtt határozta meg a csoport, amely nagymértékben növeli annak a lehetőségét, 
hogy a tagok magukénak érezzék azokat, és erősíti bennük a megoldás megvalósítására való 
motiváltságot. Ugyanakkor nem kerülhetjük el, hogy vissza ne idézzük a hatalomról 
megállapítottakat.  
 
A demokratikus vezető - mint láthattuk - tevékenységével megszeretteti magát, azonosulási 
mintául szolgál, és ezzel un. vonatkoztatási  hatalommal rendelkezik, vagyis a gyermekek a 
vezető közvetlen jelenléte, ellenőrzése nélkül is fenntartják eredeti tevékenységüket.  
 
Eldönthető-e ezek alapján, hogy melyik típusú vezető a hatékonyabb? Valószínű, hogy itt is 
az a korábbi megállapításunk érvényes, hogy ezt a kérdést csak az adott helyzet ismeretében 
dönthetjük el! Nyilvánvaló, hogy ha a körülmények azt követelik, hogy egy feladatot a lehető 
legrövidebb idő alatt, pontosan kidolgozott algoritmus szerint kell megoldani, abban az 
esetben az autokrata vezető az eredményesebb (pl. katasztrófahelyzet esetén a tűzoltóság, 
katonaság tevékenysége, amely körülmények gyakorlatilag megkövetelik az autokratikus 
vezetést). Azt azért meg kell itt jegyezni, hogy természetesen nem csak ilyen szélsőséges 
helyzetben lehet szükség egy autokrata vezetés által biztosítható kiemelkedő teljesítményre.  
 
Abban az esetben viszont, amikor a cél az, hogy a csoport képes legyen önállóan feladatot 
megoldani, közvetlen és állandó irányítás és felügyelet nélkül dolgozni, hogy azonosuljon a 
tevékenység céljával, belülről legyen motivált, az csak demokratikus módon vezetett 
csoportban érhető el. Ezek a későbbiekben is fontos tanulsággal fognak járni. 
 
A vezetés hatékonysága - mint ezt későbbi kutatások is alátámasztották - ugyanakkor attól is 
függ, hogy milyenek a csoport tagjainak elvárásai a vezetővel szemben. Egy iskolai 
osztályban lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy a tanítóval szembeni ellenséges érzület 
közvetlenül függött attól, hogy a tanító mennyire sértette meg a tanulók jogos elvárásait azzal, 
hogy a tanuló óhajai helyett a saját hajlamaihoz igazodott inkább. Így azt a vezetői stílust 
tarthatjuk hatékonyabbnak, amely inkább megfelel a csoport elvárásainak. (Annak feltárása, 
hogy mi határozza meg a csoport elvárásait, messzire vezetne. Itt csak megjegyezzük, hogy a 
vezetővel szemben támasztott elvárások bonyolult módon függnek össze különféle 
jellemzőkkel, mint például az életkor, a családi állapot, és az iskolázottság.) Természetesen a 
tanárokat a diákokkal  szembeni elvárásai is befolyásolják abban, hogy milyen vezetői stílust 
választanak. Azok a tanárok, akiknek pozitív képük alakult ki tanulóikról, nagyobb 
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valószínűséggel fogják osztálytermi vezetői stílusukban az együttműködő, demokratikus 
viselkedést tanúsítani. Szintén nagyobb valószínűséggel választják ezt a stílust azok a tanárok, 
akik hasonló módon működő iskolában tevékenykednek, 
 
Érdekes következményekkel jár annak a kérdésnek a vizsgálata is, hogy az eltérő módon 
vezetett csoportok tagjai között és a vezetővel milyen interperszonális kapcsolat jön létre. Az 
autokrata módon irányított csoport tagjai szinte csak a vezetővel állnak kommunikációs 
viszonyban, egymás közti kapcsolat kialakítására kevés lehetőségük van, ezt a vezető nagyban 
korlátozza azzal, hogy minden funkciót ő gyakorol, megbeszélésnek, vitának nem enged teret. 
Ha erre mégis sor kerül, az többnyire ellenséges megnyilvánulásokban ölt testet, mint azt 
korábban láthattuk. A demokratikusan vezetett csoport tagjai között az együttműködés alapján 
többoldalú, kölcsönös kommunikáció valósul meg, amelyben ugyan a vezetőnek szabályozó 
szerepe van, de nem csak tőle indulhat ki kezdeményezés. Lehetőség nyílik a vélemények 
ütköztetésére, megbeszélésére. Így a kapcsolatok egyszerre lehetnek egyenrangúak és szükség 
esetén hierarchikusak. A csoport tagjai nincsenek frusztrálva a kapcsolatteremtésben, így az 
ebből következő agresszió is elmarad. 
 
A fentiekből is láthatjuk, de szükséges külön is leszögeznünk, hogy az autokrácia és a 
demokrácia a vezetésben nem azonosítható eleve a rosszal és a jóval, mint ezt a köznapi 
gondolkodás sokszor megteszi, minthogy az autokrata nem jelent eleve diktatúrát és a 
demokrácia jólétet. Ezek a vezetői stílusok önmagukban két, lényegileg különböző értéket 
képviselnek, amelyek tiszta formájukban csak nagyon ritkán jelennek meg a nevelésben, és 
amelyek megítélésénél mindig figyelembe kell venni a konkrét célt, feladatot, az elvárásokat, 
a kulturális hátteret, vagyis az adott helyzet minden elemét. 
 
A fenti alapkísérlet megállapításai hosszú évtizedeken keresztül meghatározták a 
szociálpszichológia ezen ágának fejlődését, és eredményeik többsége ma is érvényes, 
módszereik ma is alkalmazhatók. Lewin követői további vizsgálatokkal gazdagították és 
tették színesebbé azt a képet, amelyet a különböző vezetési stílusokról festhetünk. A 
továbbiakban  egyes esetekben hivatkozunk rájuk. 
 
 
A bemutatott kísérletek egy objektíven körülírható vezetői stílus hatásait vizsgálták, a 
továbbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen összefüggés tárható fel a pedagógus 
személyiségének jellemzői és az általa leggyakrabban megvalósított vezetői magatartás 
között. Mennyiben befolyásolja a tanárt a saját személyéről és feladatáról alkotott képe abban, 
hogy milyen nevelői stílust valósít meg. Van-e autokrata és demokrata pedagógus 
személyiség? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pedagógus személyisége és vezetői stílusa 
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Az alábbi megállapítások abból a feltételezésből indulnak ki, hogy bárkinél megbízhatóan 
következtethetünk személyiségvonásaira abból, ahogyan a gyermekeket neveli és fordítva, 
egy ember személyi sajátosságainak ismeretéből egyértelműen adódik nevelői stílusa. Így a 
következőkben arra vállalkozunk, hogy összefüggést keressünk a különböző típusú pedagógus 
személyiségek és az általuk leginkább megvalósított vezetési stílus között. 
 
Szintén klasszikusnak számítanak Joseph Adelsonnak (1976) a pedagógus személyiségére 
vonatkozó megállapításai, amelyeket Merril Jackson antropológusnak a gyógyító szerepére 
vonatkozó osztályozására alapozott. Jackson öt típust különböztetett meg az orvoslásban: a 
sámánizmust, a mágiát, a vallást, a miszticizmust és a természetelvűséget. Az egyes típusokat 
Adelson a következőkkel jellemzi: "a sámán személyes hatalmával gyógyít, felhasználva 
tudását, vonzerejét és ügyességét; a varázsló a titkos és bonyolult szabályok ismeretével és 
azzal gyógyít, hogy képes pontos ritus szerint tevékenykedni; a lelkész nem tart igényt 
személyes hatalomra: úgy éri el a gyógyulást, hogy egy mindenható hatalom közvetítőjeként  
vagy eszközeként lép fel; a misztikus intuíciójára, látnoki képességeire és bölcsességére 
támaszkodik, melyek révén meg tudja gyógyítani a beteg lelkét; a természeti elvet követő 
gyógyító (a mai orvos) pedig személytelen, empirikus beállítottságú, maga a feladat érdekli". 
Szerzőnk szerint a fenti tipológia hasznos lehet más interakciós formák vizsgálatánál is, mint 
például a tanár és diák viszonyában. Azok a tanárok például, aki elsősorban bizonyos tárgyak 
szakértőinek tartják magukat, nagyjából a természetelvű gyógyítóhoz hasonlíthatók, a 
partnerrel kialakított kapcsolat személytelen és feladatra orientált. 
 
Ennek nyomán Adelson három pedagógus-típust vizsgál részletesen, ezek: 
 
- a pedagógus mint "sámán"; 
- a tanár mint "lelkész"; 
- a tanár mint "misztikus gyógyító". 
 
A pedagógus mint "sámán" alapvetően narcisztikus. Tevékenységében figyelemfelkeltő, egy 
személyiség és egy tantárgy sajátos találkozását jelenti. Bűverővel, jártassággal, kisugárzással 
rendelkezik. Ha ez az orientáció rendkívüli tulajdonságokkal párosul, akkor karizmatikus 
pedagógussal állunk szemben, azoknak a kiemelkedő, emlékezetes személyiségeknek 
egyikével, aki életnagyságúnál nagyobbnak tűnik. A karizmatikus tanárt az energia és az 
elkötelezettség jellemzi, hajlamos elmerülni én-jében és munkájában. Bizonyos esetekben a 
narcisztikus tanár erős, de ideiglenes hatást gyakorol ránk, megmozgat bennünket, de a hatás 
csak pillanatnyi, a hétköznapi életet változatlanul hagyja, abban átalakulást, befolyást nem 
idéz elő. Tapasztalatok szerint azok a pedagógusok a legproblematikusabbak, akik ebbe a 
csoportba tartoznak, regresszióra csábítanak, az is előfordulhat, hogy a diákok legyőzöttnek 
érzik magukat a vele való együttműködésben, mivel úgy látják, hogy bármit is tesznek, az 
sosem lesz elsőrangú, sosem nőnek fel a tanárhoz. Ennek a tanárnak a személyes 
tulajdonságai leginkább az autokrata vezetést indukálják, jelentősen én- és feladatközpontú, a 
hallgatóságra csak annyiban van szüksége, amennyiben lehetővé teszi és igazolja 
tevékenységét. Olyannak tűnik, mint a színész a pódiumon, akit közönsége éltet és tart fenn. 
 
A pedagógus mint "lelkész"  nem személyes adottságait helyezi előtérbe, hanem arra fekteti a 
hangsúlyt, hogy ő egy erős szakmai testület tagja. Míg az előbbi narcisztikus tanár 
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meggyőződése, hogy ő önmagában is elég értékes, addig a lelkészi módon tanító pedagógus 
ezzel szemben azt mondja: "Én annyiban vagyok értékes, amennyiben valahová tartozom. 
Egy közösséget képviselek és testesítek meg". Ilyen lehet egy nagy hagyományokkal 
rendelkező iskola tanára, akinek a viselkedése nagymértékben változhat a közösség 
természetétől függően, attól, hogy mennyire nyitott, szervezett, milyen státuszú és mi az 
alapfeladata. Az íly módon tevékenykedő tanár egyik feladatának tartja a közösség 
hagyományainak ápolását és ápoltatását, folyamatos perspektíva nyújtását. Magát az iskola 
hierarchiájában egy pontnak tekinti, tevékenysége révén a diák magába olvasztja a csoport 
alá- és fölérendelt struktúráját, és megtanulja, hogy nemcsak a tanárnak tartozik 
engedelmességgel, hanem a hierarchia többi tagjának is. Az iskolai oktatás folyamata 
bizonyos mértékig szertartások végtelen sorából áll, a tanárnak az a szerepe, hogy felkészítse 
a diákot azokra a megpróbáltatásokra, amelyeken keresztül kell majd mennie, és az is a tanár 
dolga, hogy olyan próbák elé állítsa a diákot, amelyek ösztönző hatást gyakorolnak rá. A 
diáknak az a dolga, hogy magáévá tegye a csoportra jellemző elhivatottság érzését, és amint 
hivatása magaslatára kerül, nyomban másokat is meg kell térítenie, a csoportba kell vonnia 
őket. A lelkészi típusú oktatás így nagyon eredményes. Mind a viselkedés, mind az eszmék 
területén a tanár és a diákok igen szoros kapcsolatán alapul ez az oktatási módszer. Együtt 
élik át a megpróbáltatásokat, bátorítják egymást a kétség pillanataiban, jókedvet teremtenek és 
éltetik a verseny szellemét. Ez a vezetési stílus azért is eredményes, mert a diákot a közös 
utópisztikus cél tétjével kecsegteti, és olyan kézzelfogható előnyöket ígér számára, mint a 
hatalom, a pozíció, a pénz és a szellemi kiválóság. A diák identitását határozottan 
megválaszthatja, ezt a közösség helyeslése kíséri, aminek következtében csökken a szellemi 
és morális bizonytalanság. A közösség is számos előnyre számíthat; azáltal, hogy rövid idő 
leforgása alatt fegyelmezett, odaadó, hívő tagok toborzására képes, lehetővé válik céljainak 
elérése. Ugyanakkor ennek a stílusnak komoly hátrányai is lehetnek, melyek egyaránt érintik 
a csoportot és a diákokat is. A diák útmutatást kap, erőre és éleslátásra tesz szert, de mindez 
azzal az áldozattal jár, hogy saját fejlődéséből elvész valami, néhány fontos vonatkozásban 
már nincs is saját személyisége. A közösség számára a veszély a hajlékonyság és az új iránti 
érzék elvesztésében áll - állapítja meg Adelson.  
 
Ha a korábbi három vezetési stílus - az autokrata, a demokratikus és a laissez faire - egyikébe 
akarnánk besorolni a fenti tanártípust, akkor nagy bajban lennénk. Nem véletlen, hogy a 
Lewint követő vizsgálatok megpróbáltak - a kategóriák alapvető tartalmát ugyan nem érintő -    
differenciáltabb tipológiát felvázolni. Így például Tausch 4 típust különböztet meg: a nagyon 
autokratikust, az autokratikust, az aktív szociálintegratívat és a passzív szociálintegratívat. 
Egy másik - Likert - által felállított csoportosítás kísértetiesen hasonlít erre, mely szerint 
megkülönböztethető a zsarnokian ellentmondást nem tűrő; a jószándékú ellentmondást nem 
tűrő;  a konzultatív és az aktívan együttműködő tanári magatartás. (A követő vizsgálatokban 
kisebb szerepet kapott a laissez faire típus, minthogy ennek megvalósulása a gyakorlatban 
nagyon ritka.) A fent bemutatott lelkész típusú tanárunk minden bizonnyal tekintélyelvű 
irányítást fog megvalósítani, de nem olyan módon, mint sámánunk, mert előbbi számára 
fontos a csoport, a diák. Véleményünk szerint viselkedésével átmenetet képvisel az autokrata 
(jószándékú, ellentmondást nem tűrő) és az aktív szociálintegratív (aktívan együttműködő, 
részvételt elősegítő) típus között. Ez az eredmény is arra kell, hogy felhívja a figyelmünket, 
hogy a modellként felvázolt típusok csak kísérletileg valósulhatnak meg tisztán, egy konkrét 
tanári személyiség a környezeti tényezők függvényében csak tendenciájában valósíthat meg 
egy ezekhez hasonló magatartást. (A tendenciaszerűséget itt abban az értelemben használjuk, 
hogy a konkrét helyzetek, akciók jelentős részében egyfajta vezetési stílushoz hasonló, 
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közelítő módon nyilvánul meg a vezető, de ez nem zárja ki, hogy esetenként másfajta 
megoldási módokhoz folyamodik.) 
 
Talán fel sem kell hívnunk rá a figyelmet, hogy ellentétben a sámánnal, a lelkész típusú tanár 
nagyon szerencsés és eredményes abban a környezetben, amelyet felvázoltunk. Egyszerre 
fontos számára a feladat és az a közösség (diákcsoport), amellyel céljait elérheti. 
Hagyományőrző és tisztelő, de megfelelő perspektívák nyújtására is képes.  
 
És most nézzük meg azt a tanárt, aki a "misztikus gyógyító" szerepében működik. Ez a tanár 
se nem a tárgyra, de nem is önmagára koncentrál, az ő érdeklődésének középpontjában a diák 
áll. Saját teljesítményét és személyiségét másodrendűnek tartja, azért dolgozik, hogy 
elősegítse diákja kialakulását, hogy előhívja belőle azt, ami a legjobb és ami számára a 
leginkább lényeges. Ezzel a módszerrel modell nélküli oktatás folyik, a tanár nem helyezi 
önmagát előtérbe, de nem jelöl ki egyetlen világosan látható példaképet sem, ezzel szemben a 
diák lehetőségeivel gazdálkodva egy olyan absztrakt vagy távoli ideál felé vezeti, amely 
magában a diákban van. Ez a módszer igen nagyfokú éleslátást és érzékenységet követel meg 
a tanártól, szüntelenül tudnia kell igazodni a tanítás adott fázisának taktikájához, hol 
elnézőnek kell lennie, hol szigorúnak, hol bíztatnia kell, hol bírálnia. Sajnos ez a folyamat 
csak nagyon ritkán jár sikerrel. A módszer önzetlenséget követel, a tanárnak háttérbe kell 
vonulnia, és legalábbis az adott pillanatban saját kívánságait és igényeit rejtett kétértelműség 
nélkül fel kell áldoznia a diák szükségleteinek. A tanár altruizmusának valódinak kell lennie, 
de ez nagyon törékeny vonás és sokszor saját ellentétéből ered. Ha pedig a tanár önzetlensége 
hamis, erőszakolt vagy mechanisztikus, ha az a tanár kedvezőtlen önértékelésének a 
következménye - ami gyakran előfordulhat -, akkor ezt a diákok észlelik és kedvezőtlen 
folyamatokat indíthat el bennük, feszélyezve érezhetik magukat, mondva, hogy ezt a túlzott 
gondoskodást meg sem érdemlik. Ehhez a tanárhoz különösen a peremhelyzetű és kevéssé 
motivált diákok vonzódnak. Érdekes ugyanakkor, hogy a komolyabb diákok - ha tehetik - a 
keményebb követelményeket állító tanárokat választják, mert csak egy olyan személyhez 
tudnak ragaszkodni, aki láthatóan önmagát is szereti. A tettetett altruizmus következtében 
ugyanis a tanítási idő legnagyobb részében sivár középszerűség uralkodott, a diákokra semmi 
sem gyakorolt különösebb hatást, de lényegében semmi sem fenyegette őket. Szélsőséges 
esetekben az ilyen módon tanító tanár - az őszinte segítés fátyla alatt - a diákok hibáinak, 
"gyenge pontjainak" aprólékos feltárásával gyötri őket, mélyen megsértve és megalázva őket. 
Ez a következmény arra is fel kell hogy hívja figyelmünket, hogy a tanár - sajnálatos módon - 
negatívan is hathat,  ami a tanítványait arra ösztönzi, hogy minél távolabb kerüljenek tőle. 
Azok a tanárok, akik ezzel a taszító hatalommal rendelkeznek, többnyire szintén elég 
erőteljesek.  A dolgot általában az is bonyolítja, hogy az a tanár, aki karizmatikusan pozitív 
egyesek szemében, mások szemében karizmatikusan negatív lehet.  
 
És ha most azt kell megállapítanunk, hogy misztikus gyógyító tanárunk milyen vezetési stílust 
valósít meg, akkor meg kell különböztetnünk a tevékenységét belülről, őszintén végző 
altruistát a szerepét kívülről, hamisan játszótól. Előbbi - véleményünk szerint - alapvetően 
demokratikus, a differenciáltabb megközelítést alkalmazva aktívan együttműködő, részvételt 
elősegítő (aktívan szociálintegratív), aki számára a szociális légkör és a tanulók 
személyiségében meglévő lehetőségek minél teljesebb kibontakoztatása a legfontosabb. 
Utóbbi - az ál-altruista - félelmetesen ugyan, de pont az ellenkező hatást éri el, rejtetten 
autokrata, zsarnokian ellentmondást nem tűrő, mindezt egy ál-jószándékúsággal leplezve. 
Talán mondanunk sem kell, hogy az autokráciának ilyen módon való megvalósulása 
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kimondottan káros és egyben lehetetlenné teszi az abban egyébként tiszta formájában 
meglévő előnyök érvényesülését. 
 
Ez a megállapítás is arról tanúskodik, amelyben minden mélylélektani irányzat megegyezik, 
nevezetesen: nem az az igazán fontos, amit a nevelő mond, hanem az a magatartási modell, 
amelyet akarva-akaratlanul nyújt a diákoknak. Abban az esetben, ha a kettő között lényeges 
különbség fedezhető fel, akkor azt a tanulók is észlelik, többnyire anélkül, hogy tudatosodna 
bennük. De akkor melyik hatás lesz hiteles a szemükben? Kutatások sora bizonyítja, hogy az, 
amelyik a tudat által a legkevésbé kontrollált. És ez teszi különösen jelentőssé ezeket a rejtett 
hatásokat, "mert bármely nevelő pedagógia összhatása, hatékonysága nem annyira tudatos 
szándékain, mint inkább egész személyiségének színvonalán, jellegén és harmóniáján múlik" 
- olvashatjuk Szilágyi Vilmos egyik tanulmányában. (Szilágyi, 1979.) 
 
 
Talán nem árt ismételten felhívnunk a figyelmet arra a korábbi megállapításunkra, hogy a 
fentiek egyáltalán nem jelentik azt, hogy egy autokrata vagy demokratikus 
személyiségjellemzőkkel rendelkező pedagógus minden helyzetben úgy is viselkedik. Mint 
már korábban is megállapítottuk, a vezetői stílus hatását mindig befolyásolják azok a 
váltakozó szociális feltételek, amelyek között egy személyiség jellemzői megnyilvánulnak. 
Egy adott helyzet megítéléséhez ismernünk kell azt a pedagógiai szituációt, amelyben a fenti 
tulajdonságok megnyilvánulnak, a tevékenység konkrét célját, körülményeit, hagyományait, 
kultúráját, teljes szocio-ökonómiai paramétereit. Mindenkit óvunk attól, hogy 
elhamarkodottan vonjon le minősítő következtetéseket. Ezért néhány fontos gondolatot, 
megállapítást felsorakoztatunk, amelyeket nem árt a véleményalkotásnál figyelembe venni. 
 
 
• A pedagógus személyisége által megvalósított nevelői hatás csak egy eleme a pedagógiai 

folyamatnak. A diákokat ugyanakkor sokféle egyéb hatás is éri, amelyek egyszerre 
lehetnek pozitívak és negatívak. A tanulók ugyanakkor egy meghatározott szűkebb és 
tágabb környezetbe is beágyazódnak, mint család, baráti kör, lakóhely stb. A diákoknak 
ugyanakkor megvannak a maguk egyéni adottságai, hajlamai, eddigi élettörténetük, 
amelyek mind módosíthatják illetve átalakíthatják az eredendő nevelői stílust. 

 
• A hagyományos oktatatási rendszerben elismerték a tanár tekintélyét, s ő határozta meg, 

hogy mit kell tanulni. A modern oktatásban kitartóan kísérleteznek a tanár szerepének 
demokratizálásával, ez azonban kínos paradoxonokat teremt - olvashatjuk P. Watzlawick 
és szerzőtársai (1990) remek művében -, mert ha megengednék, hogy a diákok 
"demokratikusan" eldöntsék, hogy mit akarnak, illetve mit nem akarnak tanulni,  vagy 
hogy akarnak-e egyáltalán iskolába járni, az eredmény káosz lenne. Így aztán a tanár csak 
azt teheti, hogy kifinomult módszerekkel befolyásolja a diákokat a "helyes" irány 
kiválasztására, valamiképp meggyőzi őket, (s lehetőleg önmagát is), hogy ezek "nevelési 
technikák", s nem az erőszak leplezett eszközei, minthogy az erőszak ki van átkozva a 
spontaneitás nagybecsű ideálja nevében.  

• A pedagógus szerep, a vele járó hatalmi helyzet, a pedagóguspálya választása eleve 
kifejezi a fölényhelyzetre vágyást, azt, hogy a pedagógus számára fontos a dominancia, a 
hatalom. Tehát eleve azzal kell tisztában lenni, hogy a pedagógus szerep hatalmi és ezzel 
összefüggésben tekintélyi viszony, és jó tudni, hogy ki-ki önmaga hogyan viszonyul a 
felette állókhoz, a tekintélyhez és a hatalomhoz, illetve az alatta állókhoz. (Galicza – 
Schődl, 1993.)  
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Végül nem tehetjük meg, hogy fel ne hívjuk a figyelmet egy nagyon fontos 
törvényszerűségre. Kutatások szerint kevés kapcsolat tárható fel a vezetőknek a vezetői 
stílusokkal kapcsolatos beállítódása (attitűdje) és tényleges viselkedése között (Metz, 1987), 
ami azzal a következménnyel jár, hogy a nevelői hatások jelentős része kivonja magát a 
tudatos kontroll alól. Tausch, aki vizsgálatában működő pedagógusokat  kérdezett és figyelt 
meg, a következő eredményeket kapta. A megkérdezett tanárok 32%-a minden szituációban 
kizárólag autokratikus magatartást mutatott, és a tanárok 52%-a a szituációk 75%-ában 
ugyanúgy is viselkedett, bár elméletben mindegyikük a demokratikus (szociálintegratív) 
megoldást tartotta jónak. Magyarázatként a következőket hozták fel a tanárok: magas az 
osztálylétszám; túlterheltek a munkában; a nehéz nevelési szituációk egyre gyakrabban 
fordulnak elő; sokuknak kevés gyakorlatuk van a gyermekekkel való érintkezésben. Végső 
soron még az is megállapítást nyert, mely szerint feltételezhető, hogy a tanár környezetének és 
saját korábbi neveltetésének autoriter beállítottságát valósítja meg! Hiába tudja a tanár, hogy 
az adott helyzetben mi lenne a jó, ha azt tevékenységében nem tudja megvalósítani. Így a 
fentiek csak egy lépést jelenthetnek a vezetői stílusok és hatásuk tudatosításában.  
 
Ahhoz, hogy ez a tudás a mindennapok gyakorlatában is megjelenjen, a pedagógust nem csak 
egy-egy tárgy szakértőjévé kell tenni felkészítése és továbbképzése során, hanem 
személyiségének komplex fejlesztése (az önismerettől a kommunikációs és 
konfliktusmegoldási képességek fejlesztéséig) szükséges. Csak így érhető el, hogy a tanár 
képes legyen az adott pedagógiai helyzetnek leginkább megfelelő, a lehető legkedvezőbb 
eredménnyel járó vezetői stílus megválasztására és megvalósítására. 
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5. 3. Az osztályfőnök munkája 
 

IDE EGY OSZTÁLYKÉP KERÜL! 
 

A pedagógus tevékenysége több mint másfélszáz éve gazdagodott az osztályfőnöki szereppel. 
Ez az új funkció akkor keletkezett, amikor a középiskolákban az un. osztálytanítói rendszerű 
pedagógiai tevékenység mellett egyre elterjedtebbé vált a tantárgyak tanításának 
szakrendszerű felosztása, megszervezése. Az osztályfőnöki szerep funkciójának és 
tartalmának ezen időszak alatt bekövetkezett változását mutatja be Shüttler Tamás és 
Szekszárdi Júlia tanulmánya (2001), amelynek alapján itt most mi is betekintést nyújtunk a 
pedagógus tevékenységének erre a területére.  
 
Az 1849-ben megjelent „Organisationsentwurf” elnevezésű tanügyi dokumentum alapján a 
középiskolákban az osztálytanítókat felváltotta a szakrendszerű oktatás, ennek következtében 
az osztályok elvesztették gazdájukat, vezetőjüket. Szükségessé vált az osztályok mellé 
rendelni egy olyan pedagógust, aki egy személyben és tartósan – lehetőleg az osztály teljes 
iskolai pályafutása alatt - közvetíti az iskola elvárásait, megköveteli az iskolai viselkedés 
alapvető szabályainak betartását, (jogosult a legalsó fokú fegyelmi büntetésre), ellátja az 
osztályt érintő adminisztratív munkát, kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, az osztályban tanító 
pedagógusokkal, figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését. Ekkor az osztályfőnöki szerep 
betöltése kiemelkedő helyet jelentett az iskolában.   
 
Az itt felsorolt osztályfőnöki feladatok napjainkig érvényesek, de az elmúlt több mint 150 év, 
az adott kor uralkodó társadalmi berendezkedésétől függően eltérő módon és mértékben  
színezte át illetve töltötte meg eszmei, politikai, ideológiai tartalommal ezt a munkát. A 
nevelés- és iskolaszociológiai kutatások nyomán nem okozhat meglepetést az a tény, hogy az 
iskola, mint társadalmi szervezet, kitüntetett szerepet játszik az éppen uralkodó ideológia 
terjesztésében. Az iskola, mint a társadalom egyik legérzékenyebb intézménye, a benne folyó 
pedagógiai tevékenység révén, alapvetően befolyásolhatja az évről évre az iskolába belépő új 
generációk eszmei, politikai meggyőződését. Ezért történhetett meg, hogy a második 
világháborút megelőzően, majd azt követően az iskola, és ennek következtében az 
osztályfőnök tevékenységére is folyamatosan rárakódtak attól eredendően idegen, aktuális 
politikai-ideológiai funkciók. A huszadik század negyvenes éveiben a honvédelmi ismeretek, 
a nemzetnevelés, a hazafias nevelés a közeledő háború számára kívánt a hazáját védő, 
engedelmes, a kötelességét teljesítő állampolgárt nevelni. „A pedagógusnak csak arra kell 
ügyelnie, hogy a hivatalos normák képviselői váljanak hangadókká az osztályban.” (Im. 6.o)  
 
Nem szabadult az ideológia és politika fogságából az iskola és így a pedagógia tevékenység a 
huszadik század negyvenes éveinek közepe után sem. Az 1946-ban megjelent új általános 
iskolai tanterv heti egy órában un. szabad beszélgetésre teremt lehetőséget. Ennek célja, hogy 
„a tanár és a tanuló kölcsönös szereteten és bizalmon alapuló közvetlen beszélgetései, illetve 
megfelelően kiválasztott szövegek  együttélés tárgyalása közben a tanulók értelmi 
színvonalukhoz képest megismerkedhessenek a társas törvényeivel, szokásaival, különösen 
pedig a nemzeti életünkben most végbemenő nagy átalakulással …A mindennapi kérdések 
órájának anyaga elsősorban maga az eleven élet legyen: a család, az iskola, a lakóhely és a 
nemzet mindennapi kérdései. Ezeken az órákon lehet megbeszélni az esetleg bevezetett 
diákönkormányzattal kapcsolatos kérdéseket, továbbá minden olyan tárgyat, amelyet a tanári 
testület megbeszélni valónak ítélt, de adjanak ezek az órák alkalmat a tanulók által felvetett 
bármely kérdés őszinte, szólásszabadságon alapuló megvitatására is, a nevelő ilyenkor csak a 
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beszélgetés zavartalan folytatásához szükséges rendet (a hozzászólások sorrendje, a felesleges 
elkalandozások megakadályozása stb.) biztosítsa, minden esetben a tanulók bevonásával. A 
megbeszélés közben a nevelőnek tudnia kell, hogy a tanuló is büszke emberi méltóságára, van 
önérzete s komolyan fájhat neki, ha ebben akár nevelője, akár tanulótársai megbántják.” 
(Általános iskola tanterve, Im. 7. o.) Ennek a foglalkozásnak a megtartására az igazgató az 
arra legalkalmasabb nevelőt köteles kiválasztani, aki nem biztos, hogy az osztályfőnök. A 
kezdeti pozitív várakozást az ötvenes évek első felében uralkodóvá váló új ideológia 
erőszakos terjesztése törte meg. „Fejlődésünk mai szakaszában a béke és a háború erői közötti 
egyre éleződő harc idején, szocialista építésünk fontos kérdése, hogy az ifjúság tudatosan és 
lelkesen vegyen részt az építés nagy történelmi munkájában, politikai gondolkodását és egész 
magatartását a hazaszeretet és a proletár nemzetköziségtől áthatott bátor helytállás, szilárd 
munkafegyelem, az ellenség elleni engesztelhetetlen gyűlölet, a haza védelmére való 
áldozatos, lelkes felkészülés jellemezze. … A Központi Vezetőség útmutatását követve az új 
tanévben oktató-nevelő munkánk központjában az ifjúság politikai-erkölcsi nevelését: a 
hazafiságra, a helytállásra, fegyelemre való nevelést kell állítanunk. … Vissza kell vernünk az 
ellenséges kísérleteket elsősorban a klerikális reakció részéről, amely ma még nem akar 
belenyugodni abba, hogy a magyar ifjúság nevelését kivettük a kezéből.” (A közoktatásügyi 
miniszter utasítása az 1952/53. tanév fő feladatairól … Im. 8. o.)  Látható, hogy az iskola 
eredeti funkciója milyen mértékben itatódik át politikai-ideológiai feladatokkal. Ekkor 
kezdődött el – és ennek a folyamatnak napjainkban is érezhető a hatása – az iskolával, és 
ezzel együtt az osztályfőnök tevékenységével szembeni elvárások folyamatos növekedése. 
Egyre inkább az iskolára helyeződtek át olyan funkciók, amelyek korábban a család és egyéb 
társadalmi egységek, szervezetek láttak el. A tanulókról való gondoskodás, az erkölcsi, 
ideológiai nevelés korábban nem tartoztak az iskola elsődleges feladatai közé. „A saját 
diákkoruk élményeit és pedagógiai hivatástudatukat megőrző pedagógusok számára az 
osztályfőnöki tevékenység továbbra is a gyerekekkel való közvetlen kapcsolatot, az értük 
szívesen vállalt felelősséget, a nevelés napi alkotást igénylő nehéz, de gyakran örömteli 
lehetőségét jelentette. Ezt az elven tartalmat egyre inkább háttérbe szorították a felülről kapott 
kötelező politikai, mozgalmi és bürokratikus feladatok. Az osztályfőnöki óra csak részben 
folytatta a szabad beszélgetések hagyományát, hiszen az osztályfőnöki tanterv túlideologizált 
témái kevés teret engedtek az osztályt aktuálisan érintő problémák megvitatásának.” (Im. 9.o.)  
A pedagógiai tevékenység középpontjába került a tervszerűség, amely megalapozta az 
ellenőrizhetőséget. „Az osztályfőnök a tanulókkal közösen elemzi, tervezi és alakítja az 
osztályközösség életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési 
célrendszerébe. Céltudatosan törekszik összehangolni valamennyi nevelési tényező együttes 
hatását … Segíti az osztályában tanító tanárokat … munkájuk összehangolásában és az 
egységes követelmények kialakításában. … Együttműködik a tanulók szüleivel … és 
lehetőség szerint biztosítja az iskolai és a családi nevelés egységét.” (Im. 10. o.) Az uralkodó 
társadalmi ideológia erodálódása nem hagyja érintetlenül az iskolai pedagógiai tevékenységet 
sem. Amint hiteltelenné váltak az iskolára kényszerített funkciók, úgy kezdtek a pedagógusok 
is egyre inkább olyan ideológiamentes, gyakorlati feladatok felé fordulni. Az iskola 
visszavonul az oktatás területére, az iskola sikerét egyre inkább a mérhető, kimeneti 
eredmények alapján kezdik megítélni. Ekkor kezdődik meg az iskola és így a pedagógusok, az 
osztályfőnökök tevékenységének leválása a közvetlen ideológiai befolyástól. Az átmeneti 
bizonytalanságot hamarosan felváltotta az a tendencia, amely az osztályfőnök 
tevékenységétől, az osztályfőnöki órától várta el azon új tartalmak bekerülését az iskolai 
tantervbe, amelyek a hagyományosan meglévő tartárgyak keretébe nem fértek be. Ilyenek 
például a környezetvédelem, az egészséges életmódra nevelés, a drogprevenció, a szexuális 
felvilágosítás és az állampolgári nevelés, a társas kapcsolatok fejlesztését szolgáló ismeretek 
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és készségek kialakítása. Az 1995-ben bevezetett Nemzeti alaptantervben megjelenő 
műveltségi területek alapján kialakított tantárgyi struktúrába már be tudtak kerülni a fent 
megjelölt tartalmak, amelyek lehetőséget teremtettek arra, hogy az osztályfőnöki munka 
visszanyerhesse eredeti funkcióját és tartalmát. 
 
Az osztályfőnöki munka tartalma és funkciói 
 
A pedagógiai kutatók eltérő módon vélekednek arról, hogy van-e önálló tevékenységi területe 
a nevelésnek az iskolában, vagy a nevelés az oktatási tevékenységgel együtt, attól 
elválaszthatatlanul, de csak azzal összefonódva valósulhat meg. Elismerve azt a tényt, hogy az 
osztályba belépő tanár, szaktárgyát tanítva nevelőhatást is kifejt, meg kell állapítanunk, hogy 
az osztályfőnök kitüntetett szerepet tölt be a rá bízott osztály nevelésében. Az iskolavezetés, a 
tanulók és a szülők is elvárják tőle, hogy irányítsa, vezesse az osztály életét; meghatározó 
szerepet töltsön be abban, hogy az intézményesen egy csoportba sorolt tanulókból gazdag 
társas kapcsolatokkal rendelkező közösség jöjjön létre; gondoskodjon arról, hogy a tanulók a 
tanórán és iskolán kívül vonzó és színvonalas szabadidős programokon vehessenek részt; 
kísérje figyelemmel az osztályába járó tanulók fejlődését, az osztály tanulmányi eredményét, 
az osztályban tanító tanárok és a tanulók közötti kapcsolatok alakulását; segítsen megoldani a 
személyes és társas problémákat, teremtsen biztonságos légkört az iskolai munkához; és ne 
feledkezzünk meg a tanulók tanulmányi előmenetelének nyilvántartását szolgáló 
adminisztratív kötelezettségekről sem. Nem okoz senki azzal meglepetést, ha még tudja 
folytatni ezt a sort. Ezzel együtt nincs könnyű dolgunk akkor, amikor megpróbáljuk 
felsorolásszerűen összefoglalni az osztályfőnöki tevékenység fő funkcióit és tartalmát. 
 
Addig, amíg az iskolai nevelést feladatközpontúan határozták meg - amelybe beletartozott 
többek között az értelmi, erkölcsi, esztétikai, érzelmi-akarati, politikai-ideológiai és 
állampolgári nevelés -, koronként eltérően ugyan, de volt egyfajta, szilárdnak tekinthető 
ideológiai alap, addig könnyebb volt ezeket a feladatokat rendszerbe szervezni. A 
megváltozott plurális, multikulturális környezetben, amelyben együtt élnek különböző 
eszmei-politikai-ideológiai irányzatok, amikor megkérdőjeleződik minden olyan szellemi, 
erkölcsi érték, amely korábban általánosan elfogadott volt, amikor eltűnnek a biztos 
tájékozódási pontok, nagyon nehéznek bizonyul leírni ezt a tevékenységet. Ezért itt és most 
arra szorítkozunk, hogy összefoglaljuk azon felmérés eredményét, amelyet az osztályfőnök 
tevékenységével kapcsolatban a közelmúltban végeztek.  
 
Az Országos Közoktatási Intézet munkatársai az elmúlt időszakban kutatást végeztek, 
amelyben kérdőíves vizsgálattal felmérték az általános- és középiskolákban az osztályfőnöki 
munka aktuális helyzetét. A következőkben ezek eredményeit foglaljuk össze. 
 

Az általános iskolákban a vizsgálatra 2002-ben, a középiskolákban 2003-ban került sor. Az 
összegző jelentés sommásan ezzel a azzal a megállapítással kezdődik, hogy válságban van az 
osztályfőnöki tevékenység Magyarországon. A válság jeleit az alábbiakban így összegzik: 

 
• „A megkérdezett 5-8 évfolyamon dolgozó 640 osztályfőnök több mint egyötöde 

(21,1%) arról számolt be, hogy a munka szakmai támogatásának még a szervezeti 
kerete is hiányzik, jelezve azt, hogy az iskolájukban nem működik osztályfőnöki 
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munkaközösség. Ezek az iskolák tehát egyáltalán nem tartják fontosnak az 
osztályfőnöki tevékenységet.  

• A válaszadó osztályfőnökök több mint egyharmada (35%) harmadik vagy többedik 
osztályfőnöke osztályának. Vagyis az alsó- és felső tagozat határán elkerülhetetlen 
osztályfőnökváltást minden harmadik osztályban legalább egy további váltás követi. 
Így az osztályfőnöki munka egyik alappillére a hosszú távú kapcsolattartás, a diákok 
folyamatos támogatása válik lehetetlenné.  

• Mindezen külső tényezők eredményeképp az osztályfőnök tevékenysége beszűkül, a 
szülőkkel és az osztályt tanító más tanárokkal való kapcsolattartás meglazul.  

• Ugyanerre a jelenségre enged következtetni a különböző osztályfőnöki 
tevékenységeknek a válaszok gyakorisága alapján kialakított fontossági sorrendje is 
(ld. az alábbi táblázatot). Az osztályfőnökök tevékenységeik közül a tűzoltó 
jellegűeket (problémákra figyelés, konfliktuskezelés) tartják a legfontosabbaknak, 
ezeket követik az általánosságban megfogalmazott, valójában megfoghatatlan és 
ezáltal számonkérhetetlen tevékenységek (az egyénekre figyeléstől a 
közéletszervezésig) és ezektől messze leszakadva 4-es, vagyis a "fontos" érték alá 
süllyedve a konkrét, az osztályfőnöki munka valós tartalmát adó tevékenységek 
(tanulásban segítés, hospitálás, családlátogatás, szülők felvilágosítása). Ebben a 
csoportban foglal még helyet az adminisztrációs tevékenység és a társadalmi nevelés. 
Az adminisztráció valószínüleg mint elkerülhetetlen rossz kerül a kevésbé fontos 
tevékenységek közé. A társadalmi nevelés alacsony fontossága pedig jelzi az iskola és 
a társadalom között tátongó egyre mélyebb szakadékot. 

 

Forrás: Kérdőíves vizsgálat az általános iskolában az osztályfőnöki munka aktuális 
helyzetéről.   www.osztalyfonok.hu 
 

• Az iskola és a társadalom eltávolodását azonban nem csak a társadalmi nevelés 
fontosságának kétségbe vonása jelzi, hanem több egyéb adat is. Az eddig említett 
adatok közül ide sorolható a családlátogatások és a szülők közti felvilágosító munka 
fontosságának kétségbe vonása is. Az eltávolodást jelzi az is, hogy az osztályfőnökök 
által említett problémák közül messzemenően kimagaslik szülőkkel, családokkal 
kapcsolatos problémák említése. A válaszadók 36,1%-a említette problémaként, hogy 
a családok nem törődnek eléggé a gyerekekkel. A lehetséges segítségformák közül 
kimagaslik a családokkal való szorosabb kapcsolat lehetősége (20,2%).  

• A társadalomtól való eltávolodás további jele, hogy az osztályfőnökök úgy gondolják, 
a közvélemény – de még a szülők, sőt a tanulók is – kevéssé becsüli meg 
tevékenységüket. A Tapasztalatai szerint mennyire becsüli meg az osztályfőnökök 
munkáját? kérdésre a megkérdezett osztályfőnökök válaszai a következő helyzetet 
mutatják (a válaszvariációkat 1-től 5-ig pontoztuk; az 1 jelentette a legalacsonyabb, az 
5 a legmagasabb szintű megbecsülést):  
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  A válaszok átlagpontszáma

Az iskolavezetés 4,1987 

A kollégák 4,0276 

A tanulók 3,7585 

A szülők 3,4894 

A közvélemény 2,8701 

• Jelenleg az osztályfőnököknek kevesebb órájuk van osztályaikkal, az osztályukhoz 
fűződő kapcsolatukat negatívabban ítélik meg, és kevésbé elégedettek osztályukkal, 
mint négy évvel ezelőtt.  

• A jelenlegi osztályfőnökök életkora közel négy évvel haladja meg az 1998-as évi 
felmérésben részt vett osztályfőnökökét. A két minta közti korkülönbség és az ezt 
megelőző vizsgálat óta eltelt idő egybeesése azt sejteti, hogy az elmúlt négy évben 
feltételezhetően ugyanazok a pedagógusok maradtak osztályfőnökök, nagyon kevés 
fiatal pedagógus került az osztályfőnökök közé. Úgy tűnik tehát, hogy az 
osztályfőnöki tevékenység a pedagógusok egy körülhatárolt korcsoportjához kötődik, 
hiányzik az egészséges megújulás.” 

Forrás: Kérdőíves vizsgálat az általános iskolában az osztályfőnöki munka aktuális 
helyzetéről.  www.osztalyfonok.hu 
 

A középiskolákban végzett felmérés szerint az osztályfőnökök véleménye egységes abban, 
hogy a diákok számára egyre kevésbe jelent „viszonyítási pontot az iskola, csökken a tanulók 
közti szolidaritás, és egyre több a tanulási nehézséggel küzdő diák”. A középiskolai tanulók – 
szüleikkel és az általános iskolai tanulókkal ellentétben – kevésbé tartják fontosnak az 
osztályfőnök tevékenységet. „A mai diákok (és sajnos a pedagógushallgatók és a 
pályakezdők) számára az osztályfőnökség első sorban adminisztrációs, alacsony presztízsű 
kötelezettség. Közülük viszonylag keveseknek van valódi élménye arról a hagyományos 
osztályfőnöki szerepről, amelyre az idősebb generáció egy része olyan szívesen és sok-sok 
nosztalgiával emlékezik, nem lehet csodálkozni tehát azon, hogy nagy részük nem érzi e 
pedagógiai szerep jelentőségét. Az osztályfőnöki tevékenységet nehezítő problémák között a 
középfokú iskolákban a káros társadalmi hatások (média) és a diákok közösségi életének 
válságtünetei (nehezen mozgósíthatóak, problémát okoznak az anyagi különbségek) vezetik a 
listát. Az osztályfőnökök nagy valószínűséggel a társadalmi hatásoknak tulajdonítják az a 
diákok közösségi életében megfigyelhető, és súlyos problémaként jelzett negatív tendenciákat 
is. Erre azért érdemes felfigyelni, mert az általános iskolában a szülők nemtörődömsége és a 
tanulók egyéni problémái vezették a problémák listáját” (Forrás: Az osztályfőnöki szerep 
aktuális helyzete a középfokú iskolákban. Gyorsjelentés. www.osztalyfonok.hu) 

Az osztályfőnöki munkát nehezítő problémák rangsora (az általános iskolai ranghelyek 
feltüntetésével) 

Pontértékek: 1 = általánosan jellemző az iskolában, 3 = egyáltalán nem jellemző az iskolában 
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Problémák Ált. isk. 
ranghely Válaszszám Átlag Szórás

1.A média károsan befolyásolja a tanulók 
gondolkodását. 12 164 1,47 ,547 

2. A tanulók nehezen mozgósíthatók közös 
szabadidős programokra. 14 165 1,68 ,724 

3. A diákok nagy része komoly tanulási 
nehézségekkel küzd. 4 164 1,77 ,697 

4. A diákok között nagy anyagi különbségek 
vannak. 11 165 1,77 ,580 

5. A diákok motiválatlanok az iskolai munkára.  6 162 1,81 ,623 

6. Sok az igazolatlan hiányzás. 16 165 1,87 ,655 

7. A szülők nem törődnek eleget a gyerekeikkel. 1 165 1,88 ,578 

8. A diákok túlterheltek. – 165 1,88 ,684 

9. A diákok között nagy kulturális különbségek 
vannak.  –  164 1,98 ,645 

10. A diákok jelentős része súlyos magánéleti 
problémákkal küzd. 3 164 1,98 ,586 

11. Az Internet erősen befolyásolja a tanulók 
életvitelét és gondolkodását. – 165 2,07 ,590 

12. A diákok tiszteletlenek a tanárokkal. 2 165 2,19 ,489 

13. A diákok nem szolidárisak egymással. 5 164 2,20 ,556 

14. A szülők bizalmatlanok a pedagógusokkal. 13 163 2,27 ,534 

15. A diákok nincsenek bizalommal a tanáraik 
iránt. –  162 2,33 ,588 

16. Gyakori a deviancia (alkohol, drog, szökés 
otthonról stb.). 8 163 2,37 ,587 

17. Egyéb súlyos probléma iskolánkban: – 72 2,63 ,615 

18. A család és az iskola között megoldatlan 
konfliktusok vannak. 13 162 2,70 ,509 

19. Az osztályfőnöki funkció tartalma 
tisztázatlan. – 163 2,77 ,504 

20. A tanárok többségét nem érdeklik a tanulók 
egyéni problémái. 18 164 2,79 ,426 

 (Forrás: Az osztályfőnöki szerep aktuális helyzete a középfokú iskolákban. Gyorsjelentés. 
www.osztalyfonok.hu) 
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Változások az osztályfőnöki szerep értelmezésében 

 
Az osztályfőnöki szerep a két vizsgálat közötti időszakban több szempontból is figyelemre 
méltó változáson ment át.. Az 1978-as tanterv, amely nagyobb teret engedett az osztályfőnöki 
tevékenységnek, azt eredményezte, hogy  az akkor megkérdezett igazgatók és pedagógusok 
egységes véleménye szerint nőtt az osztályfőnöki tevékenység presztízse, hiszen a központi 
dokumentum az osztályfőnöki funkciót kiterjesztette az alsó tagozat 3-4. évfolyamára 
(akkoriban vezették be, hogy már a harmadik osztálytól több szaktanár kezdett tanítani az 
osztályban, s szükség lett az osztályfőnöki szerep betöltésére). „Külön tanterv rögzítette az 
osztályfőnöki órák programját kötelező, választható és aktuális témákkal, s az osztályfőnök 
feladatkörébe tartozott a különböző nevelési tényezők hatásának koordinálása, valamint a 
tanulók teljes élettevékenységének kontroll alatt tartása, szervezése, befolyásolása. A NAT 
bevezetése viszont 1840 óta első ízben nem kodifikálta az osztályfőnöki funkciót, s az iskolára 
bízta, hogy megtartja-e ezt a hagyományos pedagógiai szerepet, vagy más módon látja el a 
korábban idetartozó feladatokat.” (Szekszárdi, 2004) Ennek alapján nem okozhat különösebb 
meglepetést, hogy az iskolákban csökkent az osztályfőnöki szerep súlya. Ez annak ellenére 
alakult így, hogy az iskolák többségében megőrizték ezt a szerepet. A tantervi dokumentumok 
támasza nélkül az osztályfőnöki szerep bizonytalan körvonalai kerültek előtérbe. Ezen 
segített, hogy az osztályfőnöki órákat az iskolák megőrizték helyi tanterveikben, ezzel is 
igyekeztek „biztos tantervi tartalmat” adni ennek a tevékenységnek. Ezt oly módon kívánták 
elérni, hogy beépültek ide olyan programok, amelyek a  tanítási órák műveltségi anyagában 
nem fértek el, de a Nemzeti alaptanterv preferálta őket. Elsősorban a társadalomismeret, etika, 
tolerancia és az életvitel kérdései kerültek át az osztályfőnöki órák keretébe. A kerettantervek 
megőrizték az osztályfőnöki funkciót, kötelező tantervi óraként jelenik meg az osztályfőnöki 
óra.  

 Az elmúlt időszak jelentős társadalmi-gazdasági változásai az osztályfőnöki szerep tartalmát 
sem hagyták érintetlenül, az osztályfőnök szerepe a két évtizeddel korábbihoz képest is 
összetettebbé vált, amelyre sok pedagógus korábban nem készült fel. „A pedagógusok gyakori 
panasza a gyerekekkel és a szülőkkel kialakuló konfliktusok növekvő száma, a halmozódó 
problémák kezelhetetlensége, a tehetetlenség és a magukra hagyottság nyomasztó érzése. 
Nem tudott széles körben gyökeret verni az iskolában az iskolapszichológus szakma annak 
ellenére, hogy kiválóan felkészült, elkötelezett szakemberek igyekeztek ellátni ezt a feladatot. 
A nevelési tanácsadóknak évtizedes harcok után sikerült csak pedagógiai szakszolgálattá 
minősülniük, s az iskolával való kapcsolatuk manapság sem mentes a konfliktusoktól. A 
szociális típusú szakértelmek egyre erőteljesebb jelenlétével újra felmerül a kérdés: vajon a 
pedagógus képzettségét, felkészültségét, kompetenciáját kell-e fokozni, vagy teret kell nyitni 
az iskolában az új szakértelmeknek. Kétségtelen, hogy a szociális és a pedagógiai munkának 
vannak találkozási pontjai, de különbségei is. A pedagógusok többsége azonban – úgy tűnik – 
fél az ellenőrizhetőségtől, a beleszólástól, egyáltalán a „titkaiba” való belelátástól. Szinte 
tapintható a szakmai féltékenység, a bizalmatlanság. A helyzetet csak bonyolítja az anyagi 
eszközök elégtelensége, az egzisztenciaféltés, a feleslegessé válás lehetőségétől való 
rettegés.” (Szekszárdi 2004.) 
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A 2002-ben az Országos Közoktatási Intézet vezetésével készített vizsgálat eredményeiből 
most azt a táblázatot mutatjuk be, amely alapján megtudhatjuk, hogyan vélekednek a 
megkérdezett pedagógusok az osztályfőnöki szerep tartalmáról. 

  Mely tevékenységek tartoznak az osztályfőnök feladatkörébe?  

Osztályfőnöki tevékenység Hány százalék említette 

Kapcsolattartás a szülőkkel 96,3 

Kapcsolattartás az osztályban tanító tanárokkal 94,8 

Törődés a gyerekek aktuális problémáival 92,8 

Az osztály konfliktusainak megoldása 92 

Erkölcsi nevelés 84,5 

Az osztály közéletének szervezése 83,7 

Egészségnevelés 68 

Segítségnyújtás a tanulásban 62,8 

Állampolgári nevelés 50 

Szülők közötti felvilágosító munka 42,7 

Gyermekvédelmi munka 40,7 

Családlátogatás 37,2 

Szabadidős tevékenység szervezése 30,7 

Egyéb tevékenység 7 

Forrás: Szekszárdi 2004. 

 

Csak az osztályfőnök által ellátható pedagógiai feladatok közül a fenti táblázatban nem 
szereplő tevékenységeken kívül, az adminisztrációt, a hivatali képviseletet, szervezést, 
pályaorientációt, a magatartás, szorgalom értékelését, a versenyeken való részvétel 
szervezését említik a legtöbben.  

A fenti tevékenységlista áttekintése alapján nem szorul különösebb bizonyításra, hogy az 
osztályfőnöki szerep jelentős időt és energiát igényel egy pedagógus mindennapi 
tevékenysége során. Ezen feladatok láttán még inkább megalapozottnak vélhetjük a 
pedagógusokkal szembeni sokrétű elvárásokat. 

Itt még azon problémák összefoglalására térünk ki, amelyet a fenti vizsgálat keretében a 
megkérdezett pedagógusok a legsúlyosabbnak ítéltek az iskolában. 

„Az osztályfőnökök a következő problémákat látják a legsúlyosabbaknak: 
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• egyre több a hátrányos helyzetű tanuló,  
• otthonról, illetve a médiából érkező negatív hatások (igénytelenség, értéktelenség) 

nehezítik a munkát,  
• nevelési hiányosságok mutatkoznak,  
• terjed az agresszió,  
• a tanárok és a diákok túlterheltek,  
• terjednek a szenvedélybetegségek (cigaretta, alkohol, drog),  
• bandák szerveződnek.” (Szekszárdi, 2004.) 

Mit tehetnek a tanárok azért, hogy segítsenek a diákoknak ezekkel a problémákkal hatékonyan 
megküzdeni. Többen vélekednek úgy, hogy növelni kellene az osztályfőnöki munkára fordítható 
időkeretet, javítani kellene az osztályfőnöki munka anyagi és erkölcsi megbecsülését, többen 
igényelnék a szülők pozitívabb viszonyulását gyermekük tanulmányi munkájához, és az  
iskolában folyó pedagógiai tevékenységhez. Többen igényelnék a rendszeres továbbképzéseket, a 
kollégákkal való szorosabb kapcsolat fenntartásának lehetőségét valamint az alacsonyabb 
osztálylétszámokat. (Ez utóbbi azért érdekes, mert a közelmúltban megjelent statisztikai adatok 
szerint Magyarországon az egy pedagógusra jutó tanulók száma európai átlagban is alacsonynak 
tekinthető. E mögött az adat mögött nyilván több összetevő is meghúzódik.) 

 
Az osztályfőnökök tevékenységének összetettségét bizonyítja az a tény is, hogy a munkájuk 
segítésére, jelentős hiány pótlandó, megjelent kézikönyv (Szekszárdi 2001) több mint 
négyszáz oldalon, kilenc fejezetbe elrendezve, huszonöt tanulmányt tartalmaz. 
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Válogatás a rendszerváltás óta az osztályfőnöki funkcióval kapcsolatban megjelent 
szakirodalomból (Forrás: Szekszárdi 2004.) 

Bagdy Emőke: Főnök-e az osztályfőnök? Új Pedagógiai Szemle, 1993. 3. sz. 6–9. o. 

Barlai Róbertné: Főnök az osztályban? Új Pedagógiai Szemle, 1996. 5. sz. 53–56. o.  

Fenyő D. György: Az osztályfőnök és osztálya. Új Pedagógiai Szemle, 1993. 3. sz. Új 
Pedagógiai Szemle, 1993. 3. sz. 15–18. o.  

Bognárné Pálvölgyi Márta: Így használom az internetet az osztályfőnöki munkában. Új 
Pedagógiai Szemle, 43–48. o.  

Fűzfa Balázs: „�játszani is engedd�” Új Pedagógiai Szemle, 1993. 3. sz. 13–15. o.  

Hámori Veronika: Kell egy csapat� Új Pedagógiai Szemle, 1996. 5. sz. 48–51. o.  

Hegedűs T. András: Mit kell(ene) tudnia ma a magyar osztályfőnöknek? Új Pedagógiai 
Szemle, 1993. 3. sz. 20–22. o.  

Honffy Pál: Az adminisztrációtól az értékek átadásáig. Új Pedagógiai Szemle, 1993. 3. sz. 
11–13. o.  

Korzenszky Richárd: Az osztályfőnöki szerepről. Új Pedagógiai Szemle, 1993. 3. sz. 9–11. o.  

Kósáné Ormai Vera: IGEN – csupa nagy betűvel. Új Pedagógiai Szemle, 1996. 5. sz. 56–60. 
o.  

Loránd Ferenc: Az osztályfőnöki munka szuverenitása és meghatározottsága. Új Pedagógiai 
Szemle, 1993. 3. sz. 55–61. o.  

Az osztályfőnöki munka feltételei és helyzete az általános iskolában, (összeáll.: Makai Éva, 
szerk.: Majzik Lászlóné – Szekszárdi Ferencné) Országos Pedagógiai Intézet, 1984.  

Majzik Lászlóné – Szekszárdi Ferencné: Útmutató az osztályfőnöki órák tantervének 
korrekciójához. OPI, 1986.  

Az osztályfőnöki munkáról – jelen időben (összeáll.: Majzik Lászlóné) Új Pedagógiai Szemle, 
1993. 3. sz. 26–40. o.  

Az osztályfőnöki kompetencia határai. (Vitavezető: Trencsényi László) Új Pedagógiai 
Szemle, 1993. 3. sz. 55–61. o.  

Meleg Csilla: Osztályfőnökké lenni – osztályfőnökké válni. Új Pedagógiai Szemle, 1993. 3. 
sz. 24–26. o.  

Mihály Ottó: Az osztályfőnök szerepvállalása az iskola humanizálásában. Új Pedagógiai 
Szemle, 1993. 3. sz. 40–44. o.  
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Mihály Ottó: És mi lesz az osztályfőnöki funkciókkal? – Válaszok Mihály Ottó És mi lesz az 
osztályfőnöki funkciókkal? című előadásában feltett kérdésekre. Új Pedagógiai Szemle, 1996. 
5. sz. 44–48. o.  

Pápai Gyuláné: Mi lesz veled osztályfőnök, mi lesz belőled gyermek? Új Pedagógiai Szemle, 
1996. 5.. sz. 60–66. o.  

Szávai István: Néhány gondolat az osztályfőnöki órákról. Új Pedagógiai Szemle, 1993. 3. sz. 
18–20. o.  

Szekszárdi Júlia: Az osztályfőnöki szerep tegnap, ma és holnap Új Pedagógiai Szemle, 1996. 
5. sz. 33–44. o.  

Szekszárdi Júlia: Gondolkodás egy régi-új pedagógusszerepről. In: Tanári lét-kérdések. 
RAABE-Klett Kiadó, H 1, 1996.  

Szekszárdi Júlia: Még egyszer az osztályfőnöki szerepről. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 12. 
sz. 3–12. o.  

Szekszárdi Júlia: Az iskolák belső világa. In Halász Gábor és Lannert Judit (szerk): Jelentés a 
magyar közoktatásról 2000. Országos Közoktatási Intézet, 239–273. o.  

Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó – 
Dinasztia Tankönyvkiadó, 2001.  

Vastagh Zoltán: Kényszerpályán vagy fejlesztő szervezetben? Új Pedagógiai Szemle, 1993. 3. 
sz. 22–24. o.  

Völgyiné Reich Márta: Ez a szerep semmi mással nem pótolható. Új Pedagógiai Szemle, 
1996. 5. sz. 51–33. o.  

Zrinszky László: Osztályfőnöknek lenni – múlt, jelen, jövő. Új Pedagógiai Szemle, 1996. 5. 
sz. 66–69. o.  

Vörösné Rövid Zita: Minőségbiztosítás az osztályfőnöki munkában. Új Pedagógiai Szemle, 
2000. 3. sz. 55–61. o.  


