
„Valószínűleg kevés szakma létezik, 

 amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos 

 követelményeket támaszt, mint a tanároké." 
 



Hivatás: „Lelki megszólítottság” – 

meggyőződés 

Mesterség: Speciális arculat, 

hitelesség, varázsosság 

Szakma: Professzionalizmus 

Foglalkozás: Állandó foglalatosság – 

státusz, pozíció, személyiség 

megfelelése 



Az elmúlt évtizedekben sajátos, ellentmondásos 

folyamatok zajlottak a tanári szerepvállalással 

kapcsolatban: a pedagógusok munkája egyre 

inkább bürokratikus, jogi eszközökkel 

igyekeznek szabályozni, miközben a velük 

szemben támasztott elvárások, a 

felelősségvállalás egyre nagyobb.  



A tanárok presztízse 

A tanári szervezetek befolyása két tényezőtől 

függ: 

 

 Az oktatásügy társadalmi 

elismertségétől 

Az arra fordított beruházás/ 

pénzforrás nagyságától 



Professzionalizálódás  

Az oktatási rendszer modernizálódás 

kell, ami a tanárok képzettségének, 

pedagógiai-módszertani 

jártasságának a növelését célozza. 

Fontos a teljesítmények elismerését, 

az érdem szerinti fizetést. 

A professzionalizálódás fokozza a 

tanári munka szakmai jellegét és 

eredményességét. 



Milyen a jó  tanár? 

igazságos, 

megértő, 

szakmai tudása, pedagógiai érzéke van, 

kedves 



A tanári munka egyik 

legfontosabb aspektusa 

a tanulók munkájának 

értékelése.  

Ehhez a pedagógusnak 

nemcsak szakmai 

tudással, hanem 

pszichológiai 

ismeretekkel és 

emberismerettel kell 

rendelkeznie. 



A pedagógusoknak 

gyakran eszményítő 

elvárás-rendszereknek 

kell eleget tenniük.  

A legfontosabb: 

-az atmoszféra-, a 

biztonságteremtés 

képessége,  

-a megértő magatartás,  

-az intelligencia.  

A negatív nem kívánatos 

jellemzők: 

- a megalkuvás 

- az agresszív 

fölényeskedés 
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Fontos: 

1. a tananyagot, vagy egyes részeit, a tanulók életéhez, 

egyéni tapasztalatához közelíteni.  

2. a különböző háttérrel rendelkező gyerekek az élet 

olyan területeiről is ismereteket szerezzenek, amelyekről 

korábban keveset tudtak,  

3. ezáltal az oktatás a választás lehetőségét kínálja fel. 
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Adelson szerint léteznek: 

 

 Sámántípusú pedagógusok, akiket az 

energia, az elkötelezettség jellemez, 

elmerülnek saját énjükben és 

munkájukban.  

 

 A lelkésztípusú tanár magatartásának 

az a lényege, hogy a tanár egy tiszteletre 

méltó testület képviselőjének érzi magát, 

annak nevében beszél és cselekszik.  

 

 A misztikus gyógyító a diákokat saját 

személyiségük megváltoztatására 

próbálja ösztökélni.  



Milyen a rossz tanár? 

   a diákokon vezeti le a mérgét, 

       szó szerint ad elő a tankönyvből,  

nem saját szavaival magyaráz, 

    kevesebbet tud,  mint a diák, 

        nem tud jól és érdekesen magyarázni, 

nem innovatív, sem pedig ötletes 



A tanár vezetői-koordináló 

pozíciót tölt be az iskolában.  

A hatalom birtokosának/tanárnak 

bonyolult stratégiát kell követnie, 

hogy megőrizze tényleges 

befolyását és autoritását, hogy 

szervezőképes legyen .  



Dornai  

a hatalomgyakorlásnak három fő jellemzőjét emeli ki:  

 

1. A vertikális távolság forrásai 

Ez az alá-fölé rendeltséget jelenti.  

 

2. Vertikális hatalom mértéke a pedagógusok és a 

gyermekek közötti távolságot jelenti.  

Jó esetben bizonyos határok között rugalmas és 

változtatható.  

 

3. Felelősségvállalás 

Ezek azok a célok, értékek, amelyeket a fölény 

pozíciójában lévő tanár képvisel.  



A nevelés sikerének egyik kritériuma, 

hogy a tanárok a gyerekekkel 

barátokként, egyenrangú partnerekként 

találkozzanak.  



 

 A tanár hangsúlyozhatja kívülállását, aki 

maga szabja meg a rendszabályokat és a 

hozzájuk való viszonyt. 

  

 Lehet a közösség elfogadott vezetője, akinek 

emlékét a diákok gyakran egy életen át 

magukkal viszik.  

 

 Végül lehet társ, egy közös tevékenység 

részese 

A pedagógusok lehetséges magatartása 

három fő típusba csoportosítható: 



A tanárok egy része nem tud megbirkózni az iskolai 

konfliktusokkal, a diákok szembeszegülésével, 

ezáltal hatalomvesztést él át.  

 

Ha a pedagógusok folyamatosan megalázó 

helyzetekbe kerülnek az iskolában, ha a 

munkájukat nem tudják elvégezni pl. fegyelmi 

helyzetek miatt, annak az a következménye, hogy az 

alkalmasak is elhagyják a pályát vagy kiégnek.  



Az innovációval foglalkozó adatok a nyolcvanas 

évektől kezdődően megszaporodtak az 

oktatásszociológia szakirodalmában. 

 

 Számos kutatást végeztek azzal kapcsolatban, 

hogy milyen a tanárok innovációhoz való viszonya, 

valamint nem elhanyagolható az a körülmény sem, 

hogy az iskola szervezete, vezetése hogyan 

viszonyul az iskolai innovációhoz, illetve hogyan 

ösztönzi, értékeli az újító tanárokat.   

 



A férfiaknak az iskolai szervezetekben való 

tájékozódási képessége jobb, az oktatási 

rendszerrel kapcsolatos információk gyűjtése 

éa problémakezelési technikájuk erőteljesebb, 

mint a női pedagógusoké.  

 

A munkahelyi gondok megszaporodásával 

a tartósan alacsony jövedelmi helyzetük  

az újító pedagógusokat más megélhetés 

felé ösztönzi.  

 



 folyamatosan képzi magát 

 nyitott az új dolgokra 

 kreatív ötletekkel újszerű helyzeteket  

teremt 

 a diákok aktívak és motiváltak az 

órákon 

 az órák érdekesebbek 





 nem nyitott az új dolgok felé 

 hagyományos tanítás 

 a tanulók passzívak és 

motiválatlanok  

 unalmasak az órák 





Az újítások finanszírozási forrásai  

 Az iskolavezetés felelősségén és 

ügyességén múlik, hogy marad–e 

költségvetési maradvány, amelyet az 

újításokra fordíthatnak.  

 

 A menedzser-típusú iskolavezetők 

gyakran a pályázati lehetőségek 

kihasználását tekintik az egyedüli- 

kiaknázható innovációs forrásnak.  




