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Szerepek a pedagSzerepek a pedagóógia gia 
vilviláággáában 1.ban 1.

A pedagA pedagóógus (a gus (a 
tantanáár)szerepr)szerep

A kezdA kezdőő pedagpedagóógusgus
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A jA jóó pedagpedagóógus gus –– a a „„jjó”ó” tantanáárr

�� Milyen legyen?Milyen legyen?
�� Ki mondja meg? S ha nem felel meg Ki mondja meg? S ha nem felel meg 
ezeknek a kitezeknek a kitéételeknek?teleknek?

�� Nincsenek szakmaNincsenek szakma--leleíírráások, fogsok, fogóódzdzóókk
�� Nem tudni, ki a Nem tudni, ki a „„jjó”ó”
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KibKibőől lehet pedagl lehet pedagóógus (tangus (tanáár)?r)?

�� A tanA tanáári ri öösztsztöön n –– óóvodvodááskskíísséérletek rletek 
bizonybizonyíítjtjáák a meglk a meglééttéétt

�� A pA páálylyáára kerra kerüülléés felts feltéételei telei –– a szelekcia szelekcióó
nem megoldott nem megoldott éés ellens ellenéérdekeltsrdekeltséégg

�� AlkalmassAlkalmassáág g –– nincsenek erre vonatkoznincsenek erre vonatkozóó
bemeneti mbemeneti méérrééseksek

�� LegitimLegitimáácicióó –– diploma, ki jut hozzdiploma, ki jut hozzáá? ? 
ÉÉrtrtééke?ke?

�� AttitAttitűűd d –– a gyakorlati tapasztalat a va gyakorlati tapasztalat a vééggéén, n, 
„„mindenmindenááron tanron tanáárr””
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A pedagA pedagóógusgus--attitattitűűdd

�� KialakulKialakuláássáának okai:nak okai:
�� KizKizáárróólagosan hosszlagosan hosszúú tapasztalattapasztalat

–– KKéétstséégtelen elgtelen előőny, mely egyben ny, mely egyben 
determindetermináál, a fogvatartott l, a fogvatartott „„elelőőnyenye””

�� A kA kéépzpzéés szerkezete nem engedi az s szerkezete nem engedi az 
alkalmatlansalkalmatlansáág kiderg kiderüülléésséétt

�� ÉÉvszvszáázados vzados vááltozatlansltozatlansáág g 
(orvos/tan(orvos/tanáár feltr feltáámadna, ki tudnmadna, ki tudnáá
folytatni az folytatni az óórráát?)t?)
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Egy minEgy minőőssíített szerep: a kezdtett szerep: a kezdőő

pedagpedagóógus (tangus (tanáár)r)
�� Meddig kezdMeddig kezdőő a kezda kezdőő??
�� Simon Simon VeemanVeeman ((19841984.).) empirikusempirikus kutatkutatáássaiai a a 

ppáályakezdlyakezdééss nehnehéézszséégeigeirrőőll ’’reality shockreality shock

�� Young, Beverly Young, Beverly ((19921992.).)
–– --a a tanultanulóókk elteltéérrőő szemszeméélyslyséégeivelgeivel, , kkéépesspesséégeivelgeivel

kapcsolatokapcsolatoss terveztervezéésisi szervezszervezéésisi, , mmóódszertanidszertani
problprobléémmáákk, , --fegyelmezfegyelmezééss, , szervezszervezééss

–– --adaptadaptáácicióóss kkéészsszséégg hihiáányanya ((alkalmazkodalkalmazkodááss azaz adottadott
csoporthozcsoporthoz))

–– --beilleszkedbeilleszkedééss nehnehéézszséégeigei, , --ttúúlterheltslterheltséégg
–– --rereáálislis öönn-- ééss tevtevéékenyskenysééggéértrtéékelkelééss nehnehéézszséégeigei

�� David C. Berliner: Meddig kezdDavid C. Berliner: Meddig kezdőő a kezda kezdőő
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Hogyan vizsgHogyan vizsgáálta Berliner a lta Berliner a 

kezdkezdőőket?ket?
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A pedagA pedagóógusszerep alkotgusszerep alkotóóelemeielemei

�� ELVELVÁÁRRÁÁSOKSOK
melyek gyakran melyek gyakran 
ttúúlzlzóóak, irreak, irreáálisak lisak 

éés emiatt s emiatt 
teljesteljesííthetetlenekthetetlenek

�� kküülslsőő
�� Ami a tAmi a táársadalom rsadalom 
(sz(szüüllőők, gyerekek) k, gyerekek) 

felfelőől l éérkeznekrkeznek

�� belsbelsőő
�� = a pedag= a pedagóógusi gusi 

(tan(tanáári)ri)
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Az elvAz elváárráásokhoz valsokhoz valóó viszony viszony 

szerintszerint

�� Az elvAz elváárráással ssal azonosazonosulul
�� kongruenskongruens

�� Az elvAz elváárráás(ok) s(ok) 
bizonyos elemi bizonyos elemi 
elfogadhatelfogadhatóóak, ak, 
bizonyosak nem bizonyosak nem 

�� hháárríítt

�� A belsA belsőő elvelváárráásait nem sait nem 
tudja tudja öösszhangba sszhangba 
hozni a khozni a küülslsőőkkelkkel

�� SzerepSzereptagadtagadóó
�� ininkongruenskongruens

�� A szerepmegvalA szerepmegvalóóssííttáás s 
éés az elvs az elváárráás(ok) s(ok) 
kköözzöötti elttti eltéérréés:s:

�� diszkrepanciadiszkrepancia
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A tervezA tervezééss

––ÓÓraterv raterv –– van mitvan mitőől eltl eltéérnirni
–– A A rigidrigid struktstruktúúra helyett arra valra helyett arra valóó
kkéépesspesséég, hogyan reflektg, hogyan reflektááljon a ljon a 
megoldandmegoldandóó helyzetekre helyzetekre –– rutinrutin

–– Rutin (ok), Rutin (ok), jjóó rutinrutin, ezek v, ezek vááltozatos ltozatos 
alkalmazalkalmazáásasa

–– ReflexiReflexióó segsegííttéése se –– okokat keresokokat keresőő
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ÉÉszleszlellééss--informinformáácicióófeldofeldolgozlgozááss

–– egyszerre egyszerre éészlelni a komplex szlelni a komplex 
osztosztáálytermi klytermi köörnyezet trnyezet töörtrtéénnééseit,seit,

–– lléényeges nyeges éés ls léényegtelen informnyegtelen informáácicióók k 
egyenkegyenkéént mnt méérlegelrlegeléésese

–– figyelmfigyelméének knek köözzééppontjppontjáában sajban sajáát t 
maga maga áállll

–– reflektreflektáált folyamatok seglt folyamatok segííttéése de se de 
hogyan?hogyan?
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Az interaktAz interaktíív tevv tevéékenyskenyséég g ––
reflektreflektáált lt tevtevéékenyskenyséégg

�� MegkMegköözelzelííttőőleg a 4. tanleg a 4. tanííttáási si éévtvtőől egy interaktl egy interaktíív v 
szakaszszakasz

�� A fegyelmezA fegyelmezéési nehsi nehéézszséégek, a tanulgek, a tanulóók k 
diagnosztikus ismeretdiagnosztikus ismeretéének hinek hiáányanya

�� DDööntntéési folyamatok, kognitsi folyamatok, kognitíív struktv struktúúrráákk
�� A kognitA kognitíív struktv struktúúra kira kiééppíítettstettséégege
�� A A „„jjééghegyghegy--hasonlathasonlat””
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A reflektA reflektáált attitlt attitűűd d -- segsegííthetthetőő
�� KKéérdrdéésfeltevsfeltevéésekkel  sekkel  –– folyamatos a pfolyamatos a páálya sorlya soráán n –– a a 

diploma csupdiploma csupáán kiinduln kiindulóópontpont

Milyen is Milyen is vagyokvagyok? ? ReReáális lis öönismeret, nismeret, 
Milyen pedagMilyen pedagóógus (tangus (tanáár) szeretnr) szeretnéék lenni?k lenni?

Hol fogok dolgozni?Hol fogok dolgozni?
�� BeilleszkedBeilleszkedéés s éérdekrdekéében minben minéél tl tööbbet bbet éérdemes megtudni az rdemes megtudni az 

iskoliskoláárróól.l.

Hogyan fogok Hogyan fogok „„nekivnekiváágnigni””??
�� Komoly tervezKomoly tervezőőmunka, munka, ididőőtervktervkéészszííttééss, j, jóó ididőőgazdgazdáálkodlkodáás, s, 

fontos szerepe van az elsfontos szerepe van az elsőő taltaláálkozlkozáásnak a tanulsnak a tanulóókkal, az kkal, az 
úún. n. „„szerzszerzőőddééseksek”” stb.stb.

Ki fog segKi fog segííteni?teni?
�� IskolIskoláán beln belüül, iskoll, iskoláán kn kíívvüül ml műűkkööddőő szervezeti egysszervezeti egyséégek, gek, 

segsegííttőőkkéész kollsz kollééga.ga.
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Az (Az (öön)reflexin)reflexióó segsegííttéése se –– tovtováábbi mbbi móódszerek dszerek 
((öönelemznelemzőő eljeljáárráások, fejlesztsok, fejlesztőő techniktechnikáák, selfk, self--study)study)

�� StrukturStrukturáált beszlt beszéélgetlgetéés, fogalmi ts, fogalmi téérkrkéépp
�� ÁÁltalltaláános szempontok az nos szempontok az óóraelemzraelemzéésekhezsekhez
�� CCéélok, feladatok lok, feladatok éés megvals megvalóósulsuláásuksuk
�� A tanA tanííttáási si óóra tartalma, szerkezete, ra tartalma, szerkezete, 

ididőőararáányainyai
�� A tanulA tanuláás ks köözvetlen irzvetlen iráánynyííttáása a tansa a tanáár r éés a s a 

tanultanulóók interperszonk interperszonáális kapcsolatlis kapcsolatáábanban
�� A tanulA tanuláás ks köözvetett irzvetett iráánynyííttáásasa
�� A tanA tanííttáási si óóra lra léégkgköörere
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�� A kezdA kezdőő pedagpedagóógus (tangus (tanáár) szerepr) szerep
–– Reflexes Reflexes –– nem reflektnem reflektíív, v, inkinkáább zsigeri bb zsigeri 

megoldmegoldáásokat alkalmaz, rsokat alkalmaz, röövid tvid táávvúú mmóódszerdszer
–– KevKevéés esetszs esetszáám, gyakorlati tapasztalm, gyakorlati tapasztalááss
–– Kialakulatlan Kialakulatlan szakmai szakmai éénknkéépp

�� A professzionalizA professzionalizáállóóddáás s úútjtjáánn
–– ProfesszionalizProfesszionalizáácicióó (tudatos szakmais(tudatos szakmaisáág)g)
–– Az esetszAz esetszáámok gyarapodmok gyarapodáása, tsa, tööbb helyzetbb helyzet
–– (Re(Reáális) szakmai lis) szakmai éénknkéép kialakp kialakííttáássáára tra töörekvrekvőő

�� A professzionalizA professzionalizáállóódott (profi)dott (profi)
-- ReflektReflektíív, v, öönnreflektreflektíívv
-- rereáális szakmai lis szakmai éénknkéép birtokosap birtokosa
-- magas esetszmagas esetszáámmal bmmal bíírr
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A A „„jjó”ó” pedagpedagóógus helyett, a gus helyett, a „„szembesszembesüülni lni 

tudtudó”ó” pedagpedagóógus (tangus (tanáár). De mivel?r). De mivel?

�� Szakmai Szakmai éénknkéép birtokosap birtokosa
�� IrIráánynyííttóó
�� SzaktanSzaktanáácsadcsadóó
�� DDööntntééshozshozóó
�� TanulTanuláásszervezsszervezőő,,-- éés tervezs tervezőő
�� GyermekfoglalkoztatGyermekfoglalkoztatóó
�� PolitizPolitizáállóó
�� JogJogéértelmezrtelmezőő
�� Tanterv,Tanterv,-- éés s taneszktaneszköözfejlesztzfejlesztőő
�� SzakSzakíírróó
�� Egyebek: Egyebek: drogprevencidrogprevencióó, b, bíírráállóó (kritikus)(kritikus)……..

�� ��professziprofesszióógramgram
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A A …… tantanáár kompetencir kompetenciááinak inak 

kkööre re -- professziprofesszióógramgram
�� I.I. SzocializSzocializáácicióós tevs tevéékenyskenyséégek, illetve szerepek gek, illetve szerepek 

kezelkezelééssééhez szhez szüüksksééges kompetenciges kompetenciáákk

�� II.II. PerszonalizPerszonalizáácicióós teends teendőők ellk ellááttáássáához szhoz szüüksksééges ges 
kompetencikompetenciáákk

�� III.III. Az iskolai szervezet Az iskolai szervezet ééletletéébbőől kl köövetkezvetkezőő kapcsolattartkapcsolattartáási si 
kompetencikompetenciáákk

�� IV.IV. Az Az üügykezelgykezeléés, informs, informáácicióószolgszolgááltatltatáás kompetencis kompetenciááii

�� V.V. ÉÉrdekkrdekkéépviseleti kompetencipviseleti kompetenciáákk

�� VI.VI. Az Az öönmegvalnmegvalóóssííttáás kompetencis kompetenciááii
�� (Hubay J(Hubay Jóózsef nyomzsef nyomáán)n)
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A hA hááromromééves (BA) pedagves (BA) pedagóógia gia 

lehetlehetőősséégeigei
�� Az integrAz integráált nevellt neveléés eszms eszméénynyéének gyakorlati nek gyakorlati 

megvalmegvalóóssííthatthatóóssáágaga
�� A sokfA sokfééle feladat, amellyel meg kell kle feladat, amellyel meg kell küüzdeni a zdeni a 

pedagpedagóógusnak, gusnak, megoszthatmegoszthatóó az alapszakot az alapszakot 
vvéégzett gzett nem tannem tanáári vri véégzettsgzettsééggűűekkelekkel

�� ÚÚj szakirj szakiráányok benyok beééppüülléésséével szvel szíínesednesedőő
pedagpedagóógiai gyakorlatgiai gyakorlat

�� A rA röögzgzüült rutinokkal vallt rutinokkal valóó szakszakííttáás lehets lehetőősséége ge –– úúj j 
kkéépzpzéés/tartaloms/tartalom

�� A szemlA szemlééletvletvááltltáás lehets lehetőősséége kge kóódolt bennedolt benne
–– NehNehéézszséég a finanszg a finanszíírozrozááss


