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1. fejezet 

 

A doktori értekezés tézisei 

A kutatás tárgya a pedagógus, a probléma és ezek összefüggésében a 
pedagógusprobléma volt. A témával kapcsolatos pedagógus-szakirodalom 
feldolgozása három téma köré csoportosult:  

1) a korábbi pedagóguskutatások fókuszai; 2) módszerei valamint 3) a legújabb 
kutatásfejlődési irányok áttekintése. A kutatói problémával kapcsolatos 
szakirodalom feldolgozása egyfelől a problémaelméleti háttérre, másfelől a téma 
tudománytani beágyazottságára irányult. A kutatás pedagógusproblémát 
társadalomelméleti, ontológiai, episztemológiai, kutatástani, kreatológiai és 
narratológiai dimenziókban vizsgálta. 

1.1. A kutatás tárgya 

A kutatás tárgya a pedagógusok jelenlegi problémáinak összegyűjtése volt, 
kvalitatív metodológiát követve – osztálytermi megfigyelések, kérdőív és interjú 
segítségével, különös tekintettel a pedagógusok saját probléma-prioritásaira, ezzel 
kapcsolatos megfogalmazásaikra. A jelen doktori értekezés témaválasztását és a 
kutatás létrejöttét a pedagógia világában felmerülő, egyes, a pedagógiai praxis 
során felhalmozódó és megoldásra váró problémák összegyűjtésére és leírására 
irányuló szándék vezette és annak a feltárása, miként tetten érhetők, hogyan 
reprezentálódnak a pedagógusproblémák. 

1.2. A kutatás előfeltevése 

A vizsgálat alapvető propozíciója volt, hogy a pedagógusok problémáinak 
előterében egyfelől társadalmi gyökerű, egzisztenciális (a léthelyzettel, 
megélhetéssel összefüggő, materiális) eredetű problémák feltételezhetők, valamint 
pedagógusszakmai nehézségek (bizonytalanság, a képzettség, a gyakorlati 
elvárásoknak való megfelelés) állhatnak. 

1.3. A kutatás módszertana 

A kutatás kvalitatív kutatási metodológiát alkalmazott, melyben ötvözte az 
osztálytermi vizsgálatokat, a kérdőíves kikérdezést és az interjút. A vizsgálati 
módszertan elkülönült beavatkozás nélküli vizsgálatokra: a résztvevő 
megfigyelésekre; valamint beavatkozásos vizsgálatokra: a kérdőívre és az 
interjúra. A kombinált technika azért vált szükségessé, mert a vizsgálat ezzel – a 
korábban létrejövő kutatások következtetéseit kiegészítve – a pedagógusprobléma 
teljesebb bemutatásához kívánt közelebb jutni. 

1.4. A résztvevők 

A kutatásban részt vevőket a kutatás a hazai pedagógusok csoportjaként jelölte 
meg. Ez a halmaz lefedte a 2006/2007. tanév II. félévében, 2007/2008. tanévben 
és a 2008/2009. tanévben Magyarország 49 településén, összesen 169 iskolájában 
megfigyelt 587 fő, az általános iskola felső tagozatán (ISCED1 2) (UNESCO, 
2007. 12.) és középiskolában (ISCED 3), valamint a mindkét szinten (ISCED 2-3) 

                                                 
1 International Standard Classification of Education (az  UNESCO nemzetközi egységes oktatási 
osztályozási rendszere) 

 



 4 

tanító tanárokat. Tekintettel a kutatás kvalitatív voltára, a vizsgálatban résztvevők 
száma ennek megfelelően alakult. 

A vizsgálat résztvevői 

Időszakok 
(félévek) 

A 
meg-

figyelők 
száma 
(fő) 

A 
települések 

száma 
(db) 

Az 
iskolák 
száma 
(db) 

A 
tanárok 

száma(fő) 

2006/2007. II.  83 11 63 249 
2007/2008. I.  36  15 35 108 
2007/2008. II.  44  13 42 132 
2008/2009. I.  69  10 29 98 

Összesen 232  49 169 587 

 

1.5. A kérdőív zárt kérdéseire adott válaszok összefoglalása 

Láthatóvá vált, hogy a tanárok a megkérdezett tanári tevékenységek közül az 
érthető magyarázatot, a tudásátadást, a tananyag megértetését tartották a 
legfontosabbnak. Számukra a legproblémásabbnak tűnt a tanulók tanulási 
szokásainak alakítása. Legkevésbé fontosnak elsődlegesen a fegyelmezés 
bizonyult, a tanulók tanulási szokásainak alakítása, a tanári rutinok és a 
tanulók számára az elvárások megfogalmazása. Legkevésbé nehéznek 
minősült a válaszadók megítélése szerint a személyes, jó kapcsolat kiépítése, 
megléte a tanulókkal, az elvárások megfogalmazása és azok helytállósága, a 
munkatársakkal együttműködés, végül a tanári stílusok változatos 
alkalmazása. A kérdőívet megválaszolók neme szerint nem volt jelentős 
eltérés a tanári tevékenységek problémásnak ítélésében.  Egy korosztály 
kivételével a vizsgált korcsoportok azonos mértékben tartották problémásnak 
a tanári tevékenységeket, a többféle iskolafokozaton tanítók kevésbé 
problematikusnak tartották a tanári teendőket.  A tanárok – a zárt kérdéssorra 
adott válaszaik szerint – a tevékenységeket átlagosan inkább fontosabbaknak, 
mint nehezen megoldhatóknak ítélték. Nem volt lényegi eltérés a tanári 
tevékenységek megítélése között: a megkérdezettek szerint minden teendő 
csaknem egyenlő mértékben fontosnak és közel egyező nehézségűnek 
mutatkozott. 

 

1.6. A kérdőív nyitott kérdéseire adott válaszok összefoglalása 

A nyitott kérdésre adott válaszokból kialakult korpusz alkalmas volt 
szövegelemző szoftver segítségével végzett analízisre. A szóstatisztikai elemzés 
nem mutatott kiugró gyakorisággal használt szót. A kifejezések előfordulási 
gyakorisága jelentően nem tért el egymástól. Az önálló jelentéssel nem bíró, a 
leggyakrabban előforduló szavakat leszámítva a legnagyobb előfordulási 
mutatóval a „nem” szó szerepel. Ez arra utalt, hogy a tanárok valóság-, és 
problémalátásában a negatív, valaminek a hiányában megmutatkozó kifejezések a 
leggyakoribb előfordulásúak. E nyitott kérdés további funkciója volt, hogy a 
kérdőívekre adott válaszok értelmezéséhez és az interjú-kérdések strukturálásához 
is támpontokat biztosított. 

1.7. Az interjúk összefoglalása 

Az interjúk vezérfonala, elemzésük fókusza az a kérdés volt, hogy mi jelentette, 
jelenti a megkérdezett pedagógus számára a nehezen megoldható vagy 
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megoldhatatlan problémát, zavaró körülményt vagy aggodalomra okot adó 
jelenséget, amellyel meg kell(ett) küzdenie a tanári tevékenységében. Az erre a 
kérdésre adott válaszok minden értékelhető nyelvi elemzési egységét (mondatát) a 
vizsgálat megfeleltette egy kategóriának. Ezekből csupán a problémára utaló 
megnyilatkozások lettek elemzés tárgyává. Az interjúk elemzési kategóriái az 
alábbiak voltak: 

a.) a diák-szülő kapcsolat 

b.) az együttműködés a munkatársakkal 

c.) a figyelem lekötése 

d.) az adminisztráció 

e.) a társadalom felől érkező (elvárások) 

f.) az oktatásirányítással összefüggő jelenségek 

g.) az énkép megjelenése 

h.) a fegyelmezés 

A pontosabb kép érdekében szükségesnek mutatkozott a diák-szülő, a szakmai-
pedagógia kategóriák külön értelmezése, összhangban azzal az előzetes 
feltételezéssel, hogy a leginkább problematikus csomópontokat ezekben a 
témákban lehet megtalálni. Az elemzés azt mutatta, hogy a kategóriák esetenként 
egybecsúsznak. Példa volt erre a pedagógiai cselekvések és a tanári énkép 
kategóriáink nehezen szétválaszthatósága, a társadalmi és a diák-szülő- tanár – 
kapcsolatból eredő konfliktusok elkülönítése. A megnyilatkozások elemzése 
rámutatatott arra, hogy néhány pedagógiai probléma időnként valaminek a 
hiányában jelent meg. Felismerhetővé vált, hogy a metafizikum, az abszolútum 
valóságelemei nem kaptak szerepet a megkérdezett pedagógusok probléma-
prioritásaiban. A tízféle valóság-elem közül a teljesítmény, az idő, a földrajzi tér, 
az értékvilág nem szerepelnek a tanári beszédet és gondolkodást tematizáló, 
megnyilatkozásokban. Az elemzési egységek mennyisége szempontjából a 
legbőségesebb kategóriák a tanári énkép, cselekvések és a tanárok diákokkal, 
szülőkkel való kapcsolata voltak. A legkevesebb megnyilatkozás vált 
besorolhatóvá az adminisztrációra és az együttműködésre vonatkozó 
kategóriákba. A tanárok beszéltetésekor gyakrabban fordulnak elő azokat a 
terminusok, amelyek az akadémiai nyelvhasználathoz álltak közelebb, 
összességében azonban – a tanórai megnyilatkozásokhoz hasonlóan – a 
válaszadók kifejezésmódja a hétköznapi szóhasználat felé közelített. Az 
interjúkon belül további elemzési kategóriák váltak elkülöníthetővé: 

a.) a belső, a személyiségből eredő tulajdonságok megjelenése (az önreflektív 
mozzanat) 

b.) elvárások megfogalmazása (a tanárra általában vonatkozó megjegyzések) 

c.) a tanár személyiségétől független, rajta kívül álló tényezők 

d.) a szakmai hitvallás-típusú megnyilatkozások. 

1.8. A megfigyelők reflexiói a tanári megnyilatkozásokra 

A megfigyelők észrevételei szerint a tanári megnyilatkozásokban megfigyelhető 
volt a tanulói magatartás negatív befolyásolása, (a manipuláció, a reális érzelmek 
titkolása a kedvezőbb fogadtatás érdekében, az inkongruencia (a kedveskedő 
formulák nem adekvát használata); a tanári szerep hatalmi, anyai szerepként 
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felfogása és az ironikus hangvétel, amelyet a tanulói befolyásolás eszközeként 
alkalmaztak. 

1.9. Eredmények 

A problémák említését fogalomkörbe – a.) pedagógusszakmai a b.) a társadalmi és 
c.) az egzisztenciális kategóriákba lehetett csoportosítani – e kategóriák azonban 
egybecsúsztak, nem voltak megfeleltethetők kizárólag pedagógiai indíttatású, 
csupán társadalmi gyökerű vagy pusztán egzisztenciális indíttatású 
problémákként, hanem e kategóriák gyakorta egymásba mosódtak. Megállapítást 
nyert, hogy a megkérdezettek nem tettek különbséget a problémák között és nem 
rangsoroltak a fontos teendők: csaknem azonos prioritásúak voltak a problémák 
és közel egyformán fontosak a teendők. 

1.9.1. Pedagógus-szakmai problémák 

A tanári megfigyelések során a fegyelmezés a tanuló motiválása, a diák késése és 
hiányzása számos esetben, mint probléma, megjelent. A megfigyelések során a 
vizsgáltak zöme a hagyományos pedagógiai értékeket, módszertant és elvárásokat 
követte. A tanárok a tudásátadást tartották a legfontosabbnak pedagógiai 
tevékenységük során és legfőbb problémájuk is összefüggött a tudásátadással. 

1.9.2. Társadalmi problémák 

A kisiskolák esetében a pedagógusok nehézségnek tartják a kisebbségi tanulók 
nevelését egyfelől, másfelől az iskola befejeztével, a nagyobb iskolákhoz, azok 
elhelyezkedéséhez, adottságaihoz viszonyítva, tartottak a tanuló eltérő 
környezetbe kerülésétől. A különleges bánásmód esetében sem ennek a 
módszertana vagy a megvalósíthatósága töltötte el riadalommal a pedagógusokat, 
hanem, hogy a gyengébb képességűek a jobb képességűeket hátráltatni fogják. A 
tanármegfigyelések során kibontakozó problémák alapján láthatóvá vált, hogy az 
iskolák közötti (szocio-ökonómiai beágyazottságuk, profiljuk, méretük 
tekintetében) és a tanulók közötti különbségek valóságos félelmet rejtettek a 
pedagógus számára. 

1.9.3. Egzisztenciális problémák 

Az egzisztenciális vonatkozású, az egyéni és a társas léthelyzettel összefüggő 
témák az összevonásra, a tagozatok megszűnésére vonatkozó megnyilatkozások 
formájában jelent meg a tanári beszámolókban. A pedagógia valóságát leíró 
modell alapján a pedagógiába szövődő világok közül az esztétikum nem jelent 
meg a tanári nyelvi megnyilvánulásokban, szövegekben. A pedagógia világát 
alkotó tényezők közül a metafizikum, az abszolútum (a szellemi lét kategóriái) 
hiányoztak. A fennmaradó fogalomkörök valamilyen formában megjelentek a 
tanári gondolkodás nyelvi megfogalmazásaiban. Az elemzés alapján kijelenthető, 
hogy a tanári gondolkodásban a természetes nyelven keresztül megragadható 
valóság-reprezentáció nem teljes: bizonyos komponensek hiányoztak, míg mások 
léteztek. A hiányzó és az abban jelen lévő elemek egyaránt tanulsággal jártak: 
mint a pedagógia világát és valóságát alkotó tényezők fundamentálisak, tehát e 
világ lényegiségét, koherenciáját illetően döntő szerepük van, s a hiányzó 
komponensek ezt az immanenciát veszélyeztetik. Valószínűsíthető, hogy a nem 
összefüggő tanári gondolkodás nem alapvetően inkoherens, hanem mert benne 
inkoherens módon reprezentált a pedagógiai valóság.  
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1.9.4. Az eredmények hasznosíthatósága 

A megállapítások – nevezetesen, hogy a tanári problémák nem elkülöníthetők 
egymástól, valamint, hogy a tanárok nem rangsoroltak a problémák között, és 
minden vizsgált tanári teendőt csaknem azonos fontosságúnak tartottak – 
felhasználhatók egyfelől az átalakuló tanárképzés alapozó szakaszában: a 
tanárjelöltek reális szakmai énképének kialakítására törekvésekben, a változó 
struktúrán belül a tartalmak felsőoktatás-pedagógiai szemléletű módosításában. 
Másfelől alkalmazhatók a gyakorlatban már tevékenykedő, tapasztalt 
pedagógusok önreflexiója támogatásában, a praxis-specifikus ismeretek, 
készségek és jártasságok bővítésében – abból a célból, hogy a tanári 
tevékenységet ne váltsa fel a bejáratott rutin, a megoldásra váró feladatok repetitív 
végrehajtása.  Harmadsorban a belépő, kezdő tanárok sikeres támogatását 
biztosítani képes szakértő, segítő tanárok tevékenységében – minthogy a 
pályakezdők rendszerbe illesztett mentorálása Magyarországon mindez ideig 
megoldatlan feladat. Szakirodalmi tény (Gordon-Győri 2002, 2004) azonban, 
hogy a sikeres oktatási, rendszerek, működő tanárképzési modellek kimunkált 
eleme a tanári pályára lépők szakmai vezetése. Végül a következtetések 
felhasználhatók a tanár-továbbképzések tartalmainak módosításaiban – azzal 
céllal, hogy a pálya során jelentkező problémákkal szembesülést a pedagógusok 
ne frusztrációként éljék meg, hanem alkotó cselekvésként tekintsenek a 
pedagógustevékenységekre. Elsődleges, hogy pedagógusképzés végeztével ne 
érjen véget ez a hosszú, a tanárképzés időtartamán túlmutató építkezési folyamat, 
és lényegi fontosságú a segítők képzése valamint közreműködésük praxisorientált 
támogatása. 
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