
 1 

1. A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA 
 

 

A pedagógiai kommunikáció fogalma:  

 

A pedagógiai kommunikáció 

a) pedagógiai céloknak alávetett és pedagógiailag szabályozott,  

b) intézményesült,  

c) többé-kevésbé tervszerűen előkészített és lefolytatott kommunikáció, mely 

d) nevelők és növendékek  

o közvetlen személyes kapcsolataiban,  

o a nevelők által irányított, ill. befolyásolt személyközi kapcsolatokban megy 

végbe.  

 

Nem tekintjük pedagógiai kommunikációnak mindazt a kommunikációt, mely pedagógiai 

intézményekben folyik, ha nem felel meg a többi ismérvnek (pl. nevelők vagy tanulók 

magánjellegű interakciói keretében, még ha számos esetben ezek is pedagógiai érdekűvé 

válhatnak).  

 

 A pedagógiai kommunikáció körébe soroljuk viszont a nevelési, tanítási-tanulási 

folyamatokat érintő – noha az alapvető nevelő-növendék viszonyon kívül eső – 

kommunikatív kapcsolatokat (pl. a pedagógus-szülő, pedagógus-iskolafenntartói 

képviselet, adott iskola-helyi nyilvánosság, stb.).  

 

A pedagógiai kommunikáció legfontosabb területe:  

 az iskolai, elsősorban a tanítási órákon megvalósuló kommunikatív tevékenység 

 

2. A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI 
 

 

1. Pedagógiai célzatosság 

 

A pedagógus mint kommunikátor és mint kommunikáció-szervező tevékenységeit általában 

pedagógiai céloknak rendeli alá. Hogy milyen mértékben, az függ:  
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 Az erre vonatkozó szabályozottság fokától.  

Ez a szabályozottság lehet országosan egységes, és lehet helyi. Normáit inkább 

elvárások, hagyományok, szokások határozzák meg, nem explicit módon 

megfogalmazott rendelkezések.  

 A pedagógus szerepfelfogásától.  

- Az egyik póluson találjuk a mindig és minden helyzetben nevelői szerepkörben 

fellépő pedagógust,  

- a másikon azt, aki még a tanítási órán is ki akar lépni az adott kultúrában 

tipikus tanárszerepéből, és maximálisan „egyéniségként” viselkedik.  

 A kommunikációs helyzettől. 

„Pedagógiai akciókban” a célratörő szándék felfokozódik. Feladatszituációnak 

leginkább a tanítást és a nyomatékosan nevelési helyzeteket (pl. konfliktusmegoldás, 

fegyelmezés) tekintik a pedagógusok.  

 

 A kommunikáció színterétől. 

A „hivatalos” helyek nagyobb szándékosságra késztetnek, és nagyjából ki is jelölik a 

kommunikáció tartalmi irányát és stílusát. A tanterem inkább színtere a szándékosan 

pedagógiai kommunikációnak, mint például a folyosó, az iskolán kívüli helyszínek 

közül egy tanulmányi kirándulás környezete inkább, mint egy véletlen találkozásé (pl. 

egy közlekedési eszközön).  

 

2. Sajátossága: Intézményesültség 

 

۩ A pedagógiai kommunikáció zöme olyan intézményekben zajlik, melyekben a 

státusból adódó szerepek – részben az ebből adódó megfogalmazott szabályok is – 

körülírják a kommunikáció elvárt (kötelező, ill. elfogadott vagy tilalmazott) 

módját, formáit, stílusát.  

۩ A család és az iskola – a nevelés két bázisintézménye – ebből a szempontból 

hasonló, de nem azonos történeti alakulásirányokat mutat.  

۩ A statikus társadalmakban a családi élet egész rendjét és benne a 

kommunikációt merev előírások uralják.  

۩ A megszólalás, a kommunikatív mozdulatok, arckifejezések stb. körét 

egyértelműen megszabják a patriarchális viszonyok.  

۩ Szülők és gyermekeik kapcsolataiban igen erős távolságtartás érvényesül.  
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۩ Elképzelhetetlen például, hogy a gyermekek szüleiket tegezzék.  

۩ A viselkedést főleg parancsok, tilalmak és félelmek szabályozzák.  

  

A szertartásosság fokozatosan felenged – bár az egyes társadalmi rétegek közt igen 

nagy különbségek maradnak meg e tekintetben, és a modern családi kommunikációt 

az egyenlőnek kikiáltott kommunikációs jogok jellemzik, sőt: a szülők gyakran 

alkalmazkodni igyekeznek gyermekeik kommunikációs stílusához. A közvetlen és 

tabumentes érintkezés divattá válik.  

 

۩ Az iskolában hosszú időn át a kommunikációs rend kevéssé megformált, legalábbis 

olyan értelemben, ahogyan a „poroszos” didaktika ezt minden részletre kiterjedően 

előírta. Mélyen a múltban gyökerezik az a viaskodás, mely a tanulók 

kezdeményezéseinek jelentős teret engedő, „liberalizált” érintkezésmód és az 

autokratikusan diktált kommunikáció típusa között napjainkban is zajlik.  

 

3. Tervezettség 

 

 A pedagógiai céltudatosság elve maga után vonja a kommunikáció tervszerűségét: 

ennek számos fokozata van.  

 Magától értetődik, hogy a pedagógus azokon a pontokon készítheti elő 

kommunikációját a legrészletezettebben és a legkevesebb alternatívával, melyeket 

teljesen ő szolgáltat vagy ural. Ilyen:  

a) saját előadása, magyarázata  

b) tábla- vagy írásvetítő-vázlata,  

c) a nyomtatott taneszközök közvetítésével végbevitt közlések,  

d) az előre elkészített képi, akusztikus és audiovizuális szemléltető anyagok 

e) az indító és ellenőrző kérdések  

 E téren is vannak lényeges fokozati különbségek.  

1. Kezdő tanárok gyakran arra törekednek, hogy saját közléseiket szinte 

szó szerint megtervezzék. 

2. Gyakorlott tanárokat pedig rutinjuk csábíthat arra, hogy megmerevült 

sztereotípiákat alkalmazzanak előadásaikban, magyarázataikban.  
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 Ritkán célszerű valamiféle „forgatókönyv” elkészítése és végig vitelének 

kierőltetése.  

 

A kommunikációtervezés egyik kulcskérdése:  

 

 Az idővel való megfelelő gazdálkodás. Tapasztaljuk, milyen nagy a „befejezetlen 

órák” száma. Ez korántsem feltétlenül hibát jelez. Azt azonban elárulja, hogy vagy 

irreálisan tervez a tanár, vagy nem tud megküzdeni az előre nem látható 

fejleményekkel.  

 

4. Interperszonalitás 

 

A pedagógiai kommunikáció interkommunikáció vagyis egyik oldalán mindig a tanuló, ill. 

tanulócsoport áll, aki közvetlenül nevelőjével kerül interaktív kapcsolatba.  

A tekintélyelvű (autoritariánus) és az egyenrangúságot valló („liberális”) koncepciók és 

ezek kommunikációs vonzatai.  

 A tekintélyelvű pedagógia az egyirányú kommunikáció túlsúlyára épít,  

 a demokratikus pedig a dialóguséra.  

 Bizonyos pedagógiai helyzetekben szükséges a komplementer kommunikáció (a 

tanár mint az egyik kommunikációs partner dominál); 

 más helyzetekben viszont a szimmetrikus kommunikációt részesíti előnyben (itt a 

tanár és a tanulók egyenjogúak, azaz megnyilatkozásaik „szociálisan 

egyenértékűek”).  

 

 
Hagyományos pedagógiai 

kommunikáció 

A reformirányzatok 

kommunikációs jellemzői 

A kommunikáció fő irányai 

A nevelőtől a nevelt felé ▪ Kölcsönösség a tanári tanulói 

kommunikációban 

▪ A tanulók egymás közötti 

kommunikációja is fontos 

Tanár-diák kapcsolat távolságtartó közvetlen 

Tipikus folyamatok az 

ismeretközlés során 

1. tanári előadás, magyarázat 

2. memorizálás 

3. szövegreprodukció 

4. tanári értékelés 

1. információk megszerzése 

2. problémák felfedezése 

3. megbeszélés 

4. közös értékelés 

Eszközök 

1. tanári előadás, magyarázat 

2. tankönyv 

1. önálló tapasztalatszerzés 

2. dialógus 

3. tankönyv és egyéb 

információhorozók 
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A táblázatos szembeállítás túlélezi a fordulatot, mely –egyik-másik alternatív iskolát kivéve – 

a valóságban inkább csak részlegesen ment végbe, és az egyes tantárgyakat eltérő mértékben 

érintette, mégis érezteti a lényeget: a „gyermekközpontú” pedagógia újfajta kommunikációt 

igényel, és nagyrészt a kommunikáció változásaiban nyilvánul meg. Ehhez járult az a minden 

emberi kommunikáció lehetőségeit kiszélesítő fordulat, melyet összefoglalóan informatikai 

forradalomnak nevezünk, s mely napjainkban a pedagógiai kommunikációt is alapjaiban 

formálja át.  

 

Miért fontos a szimmetria?  

 

Thomas Gordon szerint a kapcsolatokban fontos a szimmetria 

1. kölcsönös nyíltság vagy átláthatóság 

2. annak a tudata, hogy a másik értékeli őt,  

3. a másik egyéniségének, kreativitás-igényének tiszteletben tartása 

4. egyik fél sem a másik rovására elégíti ki igényeit.  

 

3. A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT ELEMEI 

 

 

a) A kezdeményező (az adó) 

Az a személy, aki az üzenetadást kezdeményezi. Osztálytermi környezetben a tanár a 

leggyakoribb adó. Attól függően, hogy mennyire domináns a tanár viselkedése, az esetek 55-

80%-ában a tanárok kezdeményezik a kommunikációt.  

 

b) Enkódolás 

Ebben a folyamatban a gondolatok szószimbólumokká, testmozgásokká, arckifejezésekké, 

gesztusokká alakulnak. A kezdeményező személynek tisztában kell lennie, hogy milyen a 

saját kommunikációs mintázata, nyelvezete, enkódolási rendszere ahhoz, hogy felmérje, 

megérti-e az üzenetet kapó személy az üzenet tartalmát.  

 

c) Átvitel 

Az átvitel nem más, mint kódolt üzenetek küldése különböző csatornákon keresztül. Ezek a 

csatornák legtöbbször vizuálisak vagy auditívak.  
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d) Az üzenet 

Az üzenet jelentést visz a reagáló személyhez. Az üzenetek feloszthatók annak alapján, hogy 

milyen hatást próbálnak kifejteni a reagáló személyre.  

1. Az elsődleges üzenetek a legfontosabb gondolatokat közvetítik azon a csatornán, amit 

az adó kiválaszt annak alapján, hogy azt a leghatékonyabban tartja az üzenetközvetítés 

számára. A legtöbb osztálytermi kommunikáció esetén ez az auditív csatorna.  

2. A másodlagos üzenetek szintén fontos gondolatokat közvetítenek, és általában az 

elsődleges üzenet jelentését erősítik meg, vagy tovább hangsúlyozzák. Ilyenek például 

a jó válaszra adott fejbólintás vagy kézmozgások az utasítások adása közben. Az 

említett elsődleges és másodlagos üzenetek szándékoltak, viszont az adó nem 

szándékolt üzeneteket is küldhet, amelyek minősíthetik vagy zavarhatják a szándékolt 

üzenetek jelentésének felfogását. Ilyen például az ápolatlan megjelenés vagy 

valamilyen rossz szokás a gesztusok, a hanghordozás területén, ill. az elmondott 

tartalmat kísérő mimikai megnyilvánulások, amelyek kételkedést vagy lelkesedést 

fejezhetnek ki stb.  

 

e) Csatornák 

Csatorna az az út, melyen az üzenet halad. Intraperszonális (személyen belüli) kommunikáció 

esetén ezek a csatornák az idegpályák vagy a sima izmok. Interperszonális (személyek közti) 

kommunikáció esetén viszont leggyakrabban vizuális és auditív csatornák használatáról van 

szó.  

 

f) Kommunikációs klíma 

A kommunikációs klímát leggyakrabban az elfogadó-elutasító jelzővel írhatjuk le. 

Kommunikációs klíma éppen annak alapján keletkezik, hogy a kommunikáció során nemcsak 

gondolatok cseréje történik, hanem érzelmek kommunikálása is folyik a közreadott 

tartalommal párhuzamosan. A mosoly, az érdeklődést és biztatást kifejező szemkontaktus pl. 

pozitív emocionális klímát teremthet a beszélgetés során.  

 

g) Vétel 

Egy adott pillanatban az embereket számtalan inger bombázza. Ebből a szelektív figyelem 

működése segítségével csak néhányat választ ki az egyén, amelyet befogad az érzékszervek 

révén.  
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h) Dekódolás 

Az enkódolási folyamat fordítottja. Szavakat, gesztusokat gondolati szimbólumokká alakítunk 

át. A megértés tulajdonképpen az átalakítás hatékonyságán múlik, és annak függvénye, hogy 

milyen értelmezési keretbe ágyazzuk be az érkező információt, vagyis milyen kognitív 

sémába illesztjük bele. A befogadó személy kognitív sémái már eleve meghatározzák, hogy 

mennyire szelektíven észleli a hozzá intézett üzenetet. Ha ezek a sémák, mint értelmezési 

keretek rugalmasak, akkor az újonnan érkező információhoz történő akkomodációjuk, 

módosításuk következik be, feltéve, ha nem szokványos, hanem új információ érkezik a 

kezdeményezőtől. A merev sémák jelentős szelektivitást gyakorolnak már az észlelés szintján 

az információ befogadására, sőt, torzíthatják is az észlelést, és hozzájárulhatnak, hogy a 

befogadó az üzenetet csak egyféleképpen vagy tévesen értelmezze. Elősegítik az erőteljes 

asszimilációs folyamatokat, melyek során az új ingerek a régi értelmezési keretekben kapnak 

helyet. Oktatási környezetben az akkomodációs tevékenységre helyeződik a hangsúly a 

diákok szempontjából, mivel a tanár szerepkörében az információnyújtás a legfontosabb 

feladat. A tanítás során a feszültségek abból származnak, hogy a tanár által kedvelt domináns 

értelmezési keret különbözik attól, ahogyan a tanulók értelmezik az eseményeket és a hallott 

információkat. Ez nemcsak megértési nehézségeket, hanem motivációs problémákat is okoz.  

 

i) A reagáló személy (vevő) 

A reagáló személy a küldő üzenetének a célpontja. Ha az üzenet vétele megtörtént, akkor  ezt 

egy erre adott reakció követi. Ha nem történik reagálás, akkor nem tekinthetjük a 

kommunikációs ciklust befejezettnek. Az osztályteremben néhány üzenetre azonnal lehet 

reagálni, legtöbb üzenetre azonban csak késleltetve. Amikor ilyen késleltetett reagálásról van 

szó, akkor az üzenetet küldőnek érzékenynek kell lennie arra, hogy kivárja, amíg a reagálás 

megformálása megtörténik. A reagálónak, hasonlóan a kezdeményezőhöz, verbális és nem 

verbális reagálási módok állnak rendelkezésére, valamint ezek kombinációja.  

 

j) Visszajelzés 

Az interperszonális kommunikációban többféle visszajelzés lehetséges:  

1. Pozitív visszajelzést kap a kezdeményező, ha a reagáló jelzi, hogy megértette az 

üzenetet.  

2. Negatív visszajelzés születik a reagálás teljes hiánya vagy olyan reagálás esetén, 

amely arra utal, hogy nem értették meg az üzenetet, vagy nem észlelték azt.  
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3. Kétértelmű kifejezésről van szó, amit a kezdeményező pozitív vagy negatív 

visszajelzésként is értelmezhet (pl. a semmibe bámulás). Amikor a kezdeményező a 

kétértelmű kifejezést negatív hangsúllyal értelmezik, akkor igen gyakran ahhoz 

folyamodik, hogy átfogalmazza az üzenetet. Osztálytermi környezetben a tanár a 

tanulóknak a visszajelzését aktívan nyújtja viszonylag rövid szekvenciájú 

kommunikáció után, s ezek a visszajelzések jórészt verbálisak, minősítő erejűek, 

kritikák vagy dicséretek formáját öltik. A diákok viszont a tanár részére főként nem 

verbális módon nyújthatnak minősítést. Visszajelzést a tanárnak aktívan kell kérnie 

(számonkérés, feleltetés, felszólítás a válaszadásra). A tanár számára tehát az lesz a 

visszajelzés az ő kommunikációjáról, hogy a diák megértette-e az előadott 

információt, valamint a diák metakommunikatív megnyilvánulása, arckifejezése; nem 

pedig a szóbeli kritika vagy dicséret.  

 

4. A CSALÁDI KOMMUNIKÁCIÓ HATÁSA AZ ISKOLAI KOMMUNIKÁCIÓRA 
 

 

Az iskolában középponti jelentősége van a verbális információszerzésnek, ezért nem 

közömbös, hogy az iskolába érkező gyereket a családban milyen típusú nyelvi 

szocializációs hatás érte.  

 

A gyermek iskolai sikerességét meghatározza az a tényező, hogy olyan típusú szocializációs 

hatás érte-e a családban, amely az iskolában is fontos lehet.  

 

Hess és Holloway (1984) rámutattak arra, hogy a tanár-diák interakciók többsége három 

részből áll:  

1. A tanár feltesz egy kérdést,  

2. – erre egyetlen gyerek válaszol,  

3. majd a tanár értékeli a választ.  

 

A kérdés-válasz-értékelés típusú kommunikációs mintázat nem feltétlenül jellemző a szülő-

gyerek kapcsolatban, kivéve azokban a családokban, ahol szisztematikusan odafigyelnek a 

gyerek nyelvelsajátítására. A fenti két szerző több kutatási eredmény áttekintése során a 

következő összefüggésekre hívja fel a figyelmet a nyelvelsajátítással kapcsolatban:  
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1. Kommunikatív kompetencia 

 

▪ Azok a szülők, akiknek gyerekei sikeresebbek az iskolában, már korán elkezdik 

spontán módon tanítani a nyelvhasználat elemeit. Ennek legegyszerűbb változata a 

kérdés-felelet szekvenciák alkalmazása. Az anyák egy része már dialógushelyzetet 

teremt akkor, mielőtt a gyermek kimondaná az első szavakat, azáltal, hogy reagál a 

gyermek által kibocsátott hangra, és várja, hogy a gyerek ismét reagáljon erre.  

 

▪ A párbeszéd egy másik formája olyan egyszerű játékok gyakorlása, amely nyelvi 

mintázatok ismétlődését teszi lehetővé, ilyenek pl. a mondókák. Ebből szinte 

szervesen nő ki a mesék együtt történő olvasása. Az ismétlődő játékos fordulatok, és a 

mesékben megjelenő dialógusok a gyerek számára elősegítik annak a 

megtapasztalását, hogy most ő következik, ezáltal megtanulja a párbeszéd apró 

elemeit. Ezekben az esetekben a szülő azt várja el a gyerektől, hogy olyankor is 

megnyilatkozzon, amikor nyilvánvaló, hogy a szülő tudja a választ, de most a 

gyerektől kérdi azt.  

 

▪ Az olyan családokban, ahol a gyerekektől elsősorban akkor kérdeznek dolgokat, ha 

valamilyen tájékoztatást kér tőlük a szülő, amikor tehát a szülő valójában nem tudja, 

hogy távollétében a gyerek mit csinált, arra tanítják a gyerekeket, hogy csak olyan 

esetekben tartsa természetesnek az interakciót, maikor neki kell tájékoztatnia 

valamiről a felnőttet. Az iskolai helyzetek kérdés-válasz-értékelés dialógusai azonban 

éppen az olyan beszélgetést részesítik előnyben, maikor a tanár tudja vagy várja a 

megfelelő választ. Valószínű, hogy ebben az esetben nemcsak a nyelvi kompetencia 

elsajátításáról van szó, hanem arról is, hogy a gyerek megtanul alkalmazkodni a 

beszélő gondolkodásmódjához, kognitív stílusához. 

 

▪ A kommunikatív kompetencia kialakítása szempontjából igen lényeges, hogy a szülő a 

gyerek számára fontos szavakat mennyire könnyen észlelhető helyre teszi, pl. a közlés 

végére, ahol az jobban észlelhető. A nyelvtani szerkezet elsajátítását a kutatások 

szerint azok a szülők tudták hatékonyabban megvalósítani, akik olyan egyszerű 

mondatstruktúrákat alkalmaztak, amint már a gyerek is használt, s ezt bővítették 

tovább.  
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2. Az olvasási teljesítmény 

 

▪ A gyerek iskolai olvasási teljesítménye annak függvényében is alakul, hogy a 

családban mennyire támogatták az olvasástanulás előzetes készségeit. A kutatások az 

alábbi mozzanatokra mutatnak rá. Fontos, hogy a szülők milyen értéket tulajdonítanak 

az olvasásnak. Ez abban nyilvánul meg, hogy a szülők mennyit olvasnak, és hogyan 

fejezik ki érdeklődésüket az olvasás irányt, amikor erről beszélgetés történik. A 

kutatások eredményei arra utalnak, hogy a korán olvasni tudó gyerekek szülei 

lényegesen többet olvasnak, mint azon gyerekek szülei, akik szokványos időben 

tanulnak meg olvasni. Az is fontos azonban, hogy a korán olvasó gyerekek szülei csak 

elvétve próbálják szisztematikusan olvasásra tanítani gyerekeiket. Az viszont gyakran 

előfordul, hogy a szülők szívesen válaszolnak a gyereknek a betűkkel kapcsolatban 

feltett kérdéseire, akár naponta többször is. Továbbá a szülők rendszeresen olvasnak a 

gyerekeiknek, s ha a gyerek kéri, akkor többször is hajlandók újra elolvasni kedvenc 

történetét. Ha az olvasáshoz, íráshoz szükséges anyagok már a családban könnyen 

hozzáférhetőek a gyerek számára, ez jelentős lehet az olvasási teljesítmény 

szempontjából. A korán olvasó gyerekek családi környezetét vizsgálók azt találták, 

hogy a normál időre olvasni tudók szüleihez képest a szülők sokkal többször adtak a 

gyereknek papírt, ceruzát vettek neki, többször fordult elő, hogy képes ABC-jük volt, 

s gyakrabban bíztatták rajzolásra. Ha a szülő a gyereknek hangosan olvas, ez több 

szempontból elősegíti az olvasási készség fejlődését. Egyrészt különbséget tud tenni a 

gyerek ezáltal az írott és a beszélt nyelv fordulatai között. A könyv képeinek 

nézegetése során tapasztalatot szerez a gyerek a kezdeményeszé-válaszolás-értékelés 

szekvenciáiban, melyet a tanárok is használnak az iskolában. A szülő ugyanis gyakran 

megkéri a gyereket, hogy nevezze meg a képen látható tárgyat, majd visszajelzi a 

válasz helyességét.  

 

▪ Az ilyen közös olvasás azt is elősegíti, hogy az olvasott történeteket emlékezetből 

megtanulja a gyerek és a felnőtt. Ez azt eredményezi, hogy a gyerek fejlettebb szinten 

kezdi használni a nyelvet, mint amilyen mértékben spontán képes lenne erre. Bővül a 

szókincse és a nyelvtani szerkezettel kapcsolatos ismeretei is. Ha különböző 

együttlétek (pl. vacsorázás vagy feladatmegoldások, de akár az öltözködés, 
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tisztálkodás, játékok elrakása vagy a játékok használata) során alkalma van a 

gyereknek beszélgetésre (verbális interakciókra), akkor e családi környezetben 

jelentős tapasztalatokat szerez az olvasási készségek terén. Fontos lehet a szülő 

részéről, hogy a kevésbé értett szavakat, mondatokat újrafogalmazza, kibővítse 

jelentésüket, vagy egyértelműsítse azt. Lényeges, amikor feladatot hajt végre a gyerek, 

hogy a feladatvégzés egyes szekvenciáit ismertesse a szülő (pl. az öltözködés mint 

interakció, ilyen szakaszokra bontást és együttműködést igényel). Nem közömbös a 

szavak pontos kiejtésének megkövetelése, szójátékok, mondókák tanítása. A 

kommunikatív kompetencia és az olvasási teljesítmény kialakulásának kezdeteit már 

az otthoni környezetben nyomon követhetjük. Az ilyen természetű szocializációs 

hatások a különböző családokban eltérőek, s ennélfogva eltérő készségszinttel 

érkeznek a gyerekek az iskolába. Kérdéses, hogy ezek a különbségek a művelődésbeli 

hátrány, ill. előny szimbólumaivá lesznek, vagy úgy reagálunk rájuk inkább, mint 

öröklött különbségekre illetve markánssá vált képességekre, személyiségvonásra.  

 

▪ Mindenképp felvetődik azonban az a kérdés, hogy ha a gyerekek különböző 

előtörténettel és készségszinttel érkeznek az iskolába, akkor egy differenciált oktatási 

rendszerben miként küszöbölhetők ki ezek a családból hozott különbségek. A 

művelődési hátránnyal rendelkező gyerekek számára indított programok ezen 

készségek kompenzálását lennének hivatva betölteni. A tantervi célok rugalmasabb 

strukturálása nélkül, a módszertani segédeszközök széles skálája hiányában, valamint 

a szülőknek a gyerek tanításába történő bevonása nélkül aligha lehet számítani jelentős 

változásra. Számot kellene vetni azzal, hogy a jelenlegi osztálylétszámok mellett, és az 

oktatási segédeszközök viszonylagos szerény volta mellett (speciális készségeket 

fejlesztő programok: munkafüzetekkel, audiovizuális anyagokkal) nem marad-e csak 

vágyott, de meg nem valósítható cél a gyerekek differenciált foglalkoztatás? 

Szükségessége ugyanis egyre nyilvánvalóbbá válik.  

 

KIDOLGOZOTT 

   kód 

KORLÁTOZOTT  

 

 

▪ A tanítás világszerte régi építésű iskolákban, régi típusú tantermekben folyik. Ezeket így 

jellemezte egy amerikai szerző M. L. Knapp a hatvanas évek végén:  
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o nagy ablakok egy hosszanti falon  

o erre merőlegesen elhelyezkedő padsor (korábban a padlóhoz rögzítve; 

ezt általában megszüntették, és a padokat is felcserélték kisebb 

munkaasztalokkal és könnyen mozgatható székekkel); 

o szemben a katedra, mögötte a tábla; 

o elégtelen megvilágítás; 

o gyenge akusztikai minőség; 

o nem megfelelő hőfokszabályozás; 

o unalmas, nyomasztó színek; 

o kellemetlen szagok.  

Az  ilyen tantermekben – állítja M. L. Knapp – nem mehet végbe igazán hatékony 

tanítási-tanulási kommunikáció. Ezenkívül a tanulók az ott töltött idő minden 

pillanatában azt az üzenetet kapják környezetüktől, hogy az iskola csakis kényszerből 

elviselhető, rendkívül terhes munkahely.  

 

▪ Mindez inkább csak a berendezésre vonatkozik. Az építészeti kommunikációval 

foglalkozó kutatók, köztük Ankerl Géza, kimutatták, hogy annak a nyelvezetnek, melyen 

az épületek megszólítják az embert, legfőbb eleme a tér. Ankerl felfogása szerint az 

építészet „többérzékelésű multimédium”: optikai, akusztikai és haptikai (érinthetőségi) 

dimenziók együttese. A legújabb iskolaépítészet tudatosan törekszik is erre, noha a 

mindig jelenlévő gazdasági szempontok gyakran gátolják ebben.  

 

  

5.AZ ISKOLA, MINT KOMMUNIKÁCIÓS SZÍNTÉR 
 

 

▪ Ha belépünk egy iskolába, egy komplex kommunikációs térbe jutunk. Az épület, a 

belső terek rendje, méretei, berendezése; minden, ami körülvesz, nemcsak funkcionális 

megfelelésre irányul, hanem üzeneteket is hordoz. Ezekről az üzenetekről, ha régóta tud 

is a pedagógia, nem sokat beszél. Pedagógiai szakkönyvek szólnak ugyan a tárgyi 

környezet fejlesztő vagy visszahúzó hatásáról, és emlegetik a „néma nevelőket”, vagyis 

a tárgyi környezet nevelő funkcióját, de inkább csak azokat a szélsőséges eseteket veszi 

számba, melyek, mint szociográfiai jelenségek feltűnést keltenek.  
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o Következetesen adják,  

o ugyanakkor spontán, változatos és magán viseli az őszinteség jegyeit.  

o Azt sugallja, hogy megkülönböztető figyelmet fordít a tanár a tanuló 

személyes fejlődésére.  

o Információt nyújt a tanuló teljesítményének értékéről.  

o A tanuló saját korábbi teljesítményét használja fel a jelenlegi 

teljesítmény viszonyítási alapjaként.  

o A sikert az erőfeszítésnek és a képességnek tulajdonítja.  

 

6.A TANULÓCSOPORT, MINT KOMMUNIKATÍV MEZŐ 

 

A szakirodalom főleg két tényezőt állít előtérbe:  

1. a kommunikáció nyilvánosságának méreteit (osztálylétszám, ill. kiscsoportokra 

bontás),  

2. a tanulók elhelyezését-elhelyezkedését.  

 

A tanulócsoportok mérete és a kommunikáció 

A tanulócsoportok nagyságát most csupán, mint a kommunikáció terepének és közegének 

egyik meghatározóját szemléljük.  

 

Az oktatott csoport nagysága 

▪ Az oktatási környezet alapvető meghatározója a térbeli elrendezés mellet, az oktatott 

csoport nagysága (Davies, 1981.) 

▪ A 25-40 fő közötti csoportnagyság esetén a tapasztalatok azt mutatják, hogy előadásra, 

magyarázatokra támaszkodó frontális óravezetésre lehet építeni.  

▪ Megbeszélések és vitacsoportok maximum 7 fővel működnek sikeresen.  

▪ A nagy létszámú csoportokban olyan típusú kommunikáció valósítható meg, ami 

elsősorban információ átadást szolgál, ami kiemel, kihangsúlyoz bizonyos lényeges 

összefüggéseket, típuspéldára vagy tipikus folyamatokra hívja fel a figyelmet. A 

nagycsoportok nem feltétlenül rosszabbak, ha olyan tanulási célokat tűzünk ki, 

amelyek adatok, tények és alapvető információk elsajátítását kívánják meg.  

▪ Kislétszámú csoportok viszont nélkülözhetetlenek, ha készségeket, attitűdöket 

kívánunk tanítani, ha a tanulási célok magasabb rendű formáit kívánjuk elérni, mint pl. 

az alkalmazást, analízist, szintézist, döntéshozatalt, értékelést. Az ilyen típusú 
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elsajátításhoz olyan kommunikáció szükséges, ami biztosítja a személyességet, ami 

egyéni segítségnyújtás lehetőségét teremti meg, s a tanulók egymás közti 

interakcióinak felhasználására épít. Az ilyen típusú kommunikációt és célelérést a kis 

létszámú csoportok képesek biztosítani.  

 

8. OKTATÁSI KÖRNYEZET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

▪ A tárgyi környeztet struktúrája és elrendezése is jelentős hatást gyakorol a kommunikáció 

módjára, különösen, ha az ebből származó hatások összegződnek. Egy helyiségben 

például a bútorok elhelyezkedése befolyásolja, hogy milyen típusú interakciók jöhetnek 

létre inkább. 

▪ A szociofugális terek elrendezése olyan, hogy azok nem kedveznek a személyek közötti 

interakció kialakulásának,  

▪ míg a szociopetális terek elősegítik az interakciót. Valójában az a legkedvezőbb, ha nem 

végleges a helyiségek bútorainak elrendezése, hanem a kívánt feladatnak megfelelően 

változtatható (Mazis és Canter, 1979). Iskolai környezetben a bútorok elhelyezésének két 

főbb típusa lehetséges (Davies, 1981):  

▪  

1. Formális mód:  

o Ilyenkor a padokat szabályos sorokban helyezhetjük el, és a padok egy irányba 

néznek. Elöl foglal helyet a tanári asztal, esetleg pódiummal, valamint tábla, 

vetítővászon. Az ilyen típusú elrendezés alkalmas előadáshoz, konferencia 

lebonyolításához vagy frontális óra vezetéshez. A hazai osztálytermekben nemcsak 

az a jellemző, hogy szinte mindegyikben ilyen típuú elrendezés van, hanem 

jelentős részükben a megváltoztathatatlanságot sugallja az a tény, hogy az így 

elrendezett padok össze vannak csavarozva. Az így elrendezett padok önmagukban 

üzenetet hordoznak arról, hogy milyen típusú oktatási tevékenység dominál 

kereteik között. A tárgyak bizonyos mértékig meghatároznak egy kontextust, 

amelyen egy adott típusú kommunikáció folyik.  

o A frontális elrendezésre egy másik lehetőség, amikor a padokat félkörben 

helyezzük el úgy, hogy a székek a vezető felé nézzenek. Ez az elrendezési mód 

szintén előadáshoz, strukturált frontális óravezetéshez alkalmazható.  

o Formális elrendezésnél, ahol szabályos sorok vannak, következőképp oszthatjuk 

fel a teret a részvétel szempontjából. Az első sor teljes szélességében képzeletben 
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meghúzott vonal és a hátsó sor középpontját az előbbi szakasz két végpontjából 

összekötő vonal egy háromszöget képez. Ez az a tartomány, amelybe a legtöbb 

tanári kommunikáció irányul frontális óravezetés esetén. Azok a gyerekek, akik 

ennek a háromszögnek a területén belül vannak, azoknál a legnagyobb a részvétel 

esélye, mert nekik van legnagyobb lehetőségük szemkontaktust létrehozni a 

tanárral. Amennyiben a tanár nem kívánja az ültetést a véletlenre bízni, úgy olyan 

eszköz lehet a kezében, amivel lehetővé teszi, hogy bizonyos gyerekek számára 

nagyobb odafigyelést biztosítson. Az ültetés a diákok alcsoportjainak kohézióját is 

képes formálni azáltal, hogy a közel ülőkkel óra közben is több kommunikáció 

folyhat a gyerekek között. Davies (1981) utal olyan kutatásokra is, amelyek 

kimutatták, hogy milyen típusú interakcióknál milyen ülésrendet kedvelnek az 

egyének, amennyiben választhatnak.  

 A hétköznapi beszélgetés során az asztal két szomszédos oldalán ülést 

kedvelték.  

 Együttműködő interakció esetén pedig az egymás mellett ülést részesítették 

előnyben.  

Az ülésrend aktív befolyásolása oktatási célokat segítő tevékenység lehet. Ha egy 

tanár rendelkezésére áll a berendezés rugalmas alakítása, ettől még nincs 

garantálva az oktatási tevékenység magas színvonala.  

 

Informális mód 

o Az egyik lehetőség, hogy egy-egy asztal köré kb. 6 széket csoportosítunk. Ez a 

változat akkor kívánatos, ha kooperatív tanulási munkát végző kiscsoportokra 

osztjuk fel az osztályt (nem képességcsoportokra). Az ilyen elrendezés elősegíti, 

hogy mindenki mindenkivel tudjon kommunikálni.  

o Párban történő tanulásnál, tutor helyzetben egy asztal két szomszédos oldalán vagy 

egymás mellett történő elhelyezkedés kedvező.  

o Egy újabb lehetséges mód, ha székekből köröket alkotunk, de asztalok nélkül. 

Megbeszéléseknél, esettanulmányoknál. önismereti készségek fejlesztésénél ilyen 

jellegű elrendezések kedvezőek.  

o Mivel egy-egy tanteremnek több funkciót is el kell látnia, ezért nagyon fontos 

lenne, hogy könnyen mozgatható bútorokkal legyen felszerelve. A tanulási 

folyamatban való részvételt az osztályban meghatározza, hogy a gyerek a térben 

hol ül.  
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9.AZ OSZTÁLYTERMI KOMMUNIKÁCIÓ SZINTJEI 
 

 

a) Intraperszonális kommunikáció  

 

▪ Az egyénen belül folyó kommunikációról van szó. Ennek skálája a gondolkodástól, a 

hangos beszéden keresztül, egészen a feljegyzés készítéséig terjedhet. Az egyén fejlődése 

során ez az intrapszichikus kommunikáció az interperszonális kommunikáció belsővé 

válásának következtében alakul ki. Néma olvasásnál, feladatok megoldásánál, kérdésekre 

adandó válaszok kigondolásásnál osztálytermi környezetben is intrapszichikus 

kommunikáció folyik. Két fő jellemzője van:  

1. A kezdeményező és a reagáló ugyanaz az ember. Ennek következtében a hibák 

korrigálását az egyénnek kell végrehajtania és nem egy külső megfigyelőnek.  

2. Az üzenet szimbolikus formáját csak az intraperszonális kommunikációban résztvevő 

személynek kell megértenie, tehát nem jelent problémát a nyelvi szimbólumoknak az 

esetleges félreértelmezése. Minthogy a külső megfigyelő (pl. a tanár) ki van zárva a 

diák intraperszonális kommunikációjából, nem is tudhatja pontosan (csupán 

metakommunikatív jelekből), hogy egy frontális óravezetés során milyen folyamatok 

mennek végbe a diák fejében.  

 

b) Interperszonális kommunikáció 

 

Két személy vesz benne részt. Osztálytermi környezetben ennek három változata lehet:  

1. tanár a diáknak,  

2. diák a tanárnak,  

3. diák a diáknak küld üzenetet.  

Fő jellemzője, hogy mind a kezdeményező, mind a reagáló többszörösen szerepet cserél egy 

kommunikációs aktuson belül. Pl. egyéni feladatmegoldások, számonkérések, valamint 

párokban történő tanulás szolgáltatnak példát a fenti helyzetekre.  

 

c) Csoportkommunikáció 

 

Ez a leggyakoribb kommunikációs forma az osztályban. Ismét több változat kerülhet szóba:  

1. a tanár a csoportnak,  
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2. a csoport a tanárnak, s  

3. egy tanuló a többi tanulónak küldhet üzenetet.  

Pl. ilyen típusú kommunikációról van szó viták, előadások, magyarázatok esetén, valamint, ha 

csoportosan oldanak meg gyerekek valamilyen feladatot. Az ilyen típusú kommunikációt a 

spontán megbeszélések széttördelik, ezért a kommunikációs esemény irányítói erős 

strukturáláshoz folyamodnak. A strukturálás olyan erős lehet, hogy a közben felbukkanó 

kérdések sem képesek leterelni a gondolatmenet irányát. Az elterelhetőség mértékét olyan 

szempontból érdemes értékelnünk, hogy mennyiben képes fenntartani a tanulás iránti 

motivációt.  

 

10.A HATÉKONY ÉS NEM HATÉKONY TANÁRI KOMMUNIKÁCIÓ 
 

 

Check (1986) olyan vizsgálatot végzett, amelynek azt igyekeztek feltárni, hogy a diákok 

milyen jellemzők alapján különböztetik meg a hatékony tanárokat a nem hatékony tanároktól. 

747 főiskolai hallgatóval, 104 érettségiző diákkal és 93 8. osztályos tanulóval folyt a 

vizsgálat. A különböző életkorokban alkalmazott kérdőíves felmérésekben a kérdések 

tartalma azonos volt, bizonyos megfogalmazásbeli változtatás mellett. A tanári 

kommunikációra vonatkozó eredményeket az alábbiakban összegezzük:  

 

KÉRDÉSEK 
 

▪ Ha a tanár kérdéseket tesz fel, és ezek nem csupán egy előadáson belül feltett költői 

kérdések, akkor erre verbális választ vár, melyet természetesen nem verbális üzenetek 

is mindig kísérnek.  

▪ Ez esetben interperszonális vagy csoportos kommunikáció indul meg.  

▪  A tanári kérdezés jelentőségét a kutatások egy része abból a szempontból mérlegeli, 

hogy mennyi várakozási időt hagy a tanár, amikor feltesz egy kérdést a tanulünak, 

illetve a tanuló válasza után hagy-e még gondolkodási időt. A kérdezéssel összefüggő 

kivárási időtartam vonatkozásban Rowe 1974-ben végzett alapvető megfigyeléseket – 

Természettudományt tanító tanárok óráit figyelte meg a kérdezés szempontjából, és arra 

az eredményre jutott, hogy a tanári kérdés befejezése utána diákoknak általában egy 

másodpercen belül el kell kezdenie a válaszadást. Ha nem válaszolnak ilyen rövid 

időtartam múlva a tanuló, akkor a tanár megismétli, vagy átfogalmazza a kérdést, vagy 
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valaki mást hív fel. Ha a tanuló választ adott, akkor a tanár általában 0,9 másodpercen 

belül azzal reagál, hogy újabb kérdést tesz fel, vagy megjegyzést tesz, értékeli a tanuló 

teljesítményét.  

 

▪ A kivárási idők rövidsége miatt a tanulók válaszai mindig töredékszerűek és a tanulók 

gondolatai mindig befejezetlenek.  

▪ Ilyen gyors tempó mellett a tanulók nem is tesznek fel a tanárnak vagy egymásnak 

kérdéseket.  

▪ Bár az ismétlések esetén alkalmas lehet az ilyen gyors kérdezés,  

▪ de nem felel meg pl. a felfedezéses tanulásnál vagy olyan alkalmakkor, amikor mélyebb 

gondolkodást várunk el a tanulótól. Rowe kutatásai szerint a tanulók általában 

szaggatottan beszélnek, 3-5 másodperces szüneteket tartanak egy-egy gondolati egység 

között. Ez azt jelenti, hogy a tanárnak kétfajta kivárási idővel is számolnia kell: az egyik 

a tanári kérdést követő kivárási idő.  

▪ Annak hatására, hogy megváltozott a tanulók válaszadásának minősége, megváltozott a 

tanárok kérdésfeltevésének  mintázata is. A tanárok többféle kérdést tettek fel, és 

növekedett azon kérdések száma, amelyek bonyolultabb gondolati tevékenységet 

igényeltek. A tanárok rugalmasabbá váltak abban a tekintetben, hogy milyen válaszokat 

fogadnak el, és melyeket bocsátják vitára.  

 

KÉRDÉSEK 
 

▪ Nemcsak a várakozási időtartam, hanem a kérdezés módja is hozzájárul ahhoz, 

hogy milyen színvonalú válaszokat kapunk.  

▪ Attól függően, hogy a tanár milyen szintű gondolkodást követel meg, annak 

megfelelőkérdést ajánlatos alkalmaznia.  

▪ Az alapvető kérdezési kategóriák három nagy csoportja: konvergens, divergens és 

értékelő kérdések.  

 

a) Konvergens kérdések: 

o A konvergens kérdezés esetén a tanár olyan kérdéseket alkalmaz, melyek a 

tanulók figyelmét egy középponti témára irányítják. Ennek legegyszerűbb 

változata, ha a kérdés olyan, amire a tanulók igen-nem válaszokat adhatnak. 

Aki ezt a stratégiát alkalmazza, annak tisztában kell lennie azzal, hogy mi a 

konvergens kérdésekre adott válaszoknál tapasztalható.  
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b) Divergens kérdések: 

o A divergens kérdezés a konvergens kérdezés ellentéte. Ilyen esetben nem azt 

várjuk el, hogy egyetlen helyes megoldást vagy a válaszok egy szűk körét 

adja elő a tanuló, hanem sokféle eltérő válasz lehetséges.  

o A divergens kérdésnél többféle eltérő nézet megengedhető, ezért csaknem 

mentes az olyan szigorú értékeléstől, mint  ami a konvergens kérdésekre adott 

válaszoknál tapasztalható.  

o A divergens kérdezés alkalmazása előnyösen járul hozzá a negatív énképpel 

rendelkező tanulók önértékelésének alakításához, mert az ilyen kérdésekre 

ritkán lehet helyes vagy helytelen választ adni.  

o A divergens kérdezés célja, hogy többszörös reagálást váltson ki vele a tanár, 

tehát ugyanarra a kérdésre több gyerek véleményét is figyelembe vegye. A 

válaszok sokféleségét eközben nem értékeli, legfeljebb amikor már sokféle 

válasz létrejött.  

o Az ilyen típusú kérdezés alkalmas arra, hogy vitákat indítson el a gyerekek 

között, de azt is elősegíti, hogy a gyerekek meghallgatási készségei 

fejlődjenek.  

o Az ilyen típusú kérdezés alkalmazása nem hoz gyors sikereket, mert 

bonyolultabb készségeket igényel a tanulóktól. Bonyolultabb kommunikációs 

készségeket és magasabb szintű kognitív tevékenységet, s nem egyeszűen az 

információk előhívását igényli (analízis, szintézis). A tanárnak tehát 

számolnia kell bizonyos nehézségekkel és azzal, hogy ezt a kérdezési módot 

tanítani szükséges, s csak fokozatosan lehet bevezetni. Példák: Mi történne, 

ha az iskolában nem lennének szabályok? Milyen hatással lesz az 

életszínvonalra, ha néhány évtized múlva kimerülnek a Föld olajkészletei?  

o Egy tanítási óra bevezetésénél, ismétlésnél, idegen nyelv tanításakor a 

szókincs gyakoroltatásánál, vagy pl. helyesírás gyakoroltatásánál az ilyen 

típusú kérdések célszerűek lehetnek. Alkalmazásuk lehetővé teszi, hogy sok 

tanuló bevonódjék a válaszadásban. Figyelembe kell vennünk azonban, hogy 

a gyors és rövid válasz következtében a válaszok intellektuális színvonala 

alacsonyabb lesz, nem alkalmas ez a kérdezés arra sem, hogy vitát indítsunk 

el.  Példa: Róma melyik ország fővárosa? Milyen körülmények között fog a víz 

100 Celsius-fok alatt is forrni? Ki fedezte fel Amerikát? Miért él viszonylag 

kevés ember a sivatagokban? Hogyan kérdezünk az állítmányra?  
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c) Értékelő kérdések: 

o Az értékelő kérdezés olyan divergens kérdéseket tartalmaz, amelyeknek 

értékelő eleme is van. Alapvető probléma, hogy a nézetek kifejtésénél a diákok 

szem elől tévesztik az értékelés kritériumát, s ennek felelevenítéséhez arra van 

szükség, hogy a tanár megítéléstől mentesen újrafogalmazza az értékelési 

kritériumot. Példák: Mennyiben lett jobb a világ a számítógépek megjelenése 

óra? Miért lehet fontos szerepe Magyarországnak a nemzetközi politikában, 

annak ellenére, hogy kis ország? Milyen szempontból előnyös vagy hátrányos , 

ha együtt tanulsz valakivel, vagy ha egyedül tanulod meg a leckét?  

o Az értékelő kérdések a gondolkodás magasabb szintű folyamatait igénylik, 

hasonlóképpen a divergens kérdésekhez. Egy olyan oktatási stratégiának, 

amely a tanári kérdezést előnyben részesíti, szükségképpen számolnia kell 

azzal, hogy a tanulóktól érkező kérdéseket is bátorítania kell. A tanulóktól 

érkező kérdések fontos visszajelzést nyújtanak a tanárnak az osztály 

motivációs szintjéről és arról, mennyire értették meg a tanár által előadott 

információt vagy bemutatott problémahelyzetet.  

 

TANULÓI KÉRDÉSEK 
 

▪ A tanulói kérdezés nem spontán kifejlődő folyamat. Még olyan oktatási környezetben 

sem, ahol nem gátolják a tanári megnyilatkozások a kérdések lehetőségét.  

 

TANULSÁG 
 

▪ Ajánlatos a tanárnak 3-5 másodpercet várnia (azaz magában 5-ig elszámolnia), 

mielőtt újrafogalmazza, megismétli, vagy megváltoztatja a feltett kérdést. A másik: 

a tanuló válaszát követő kivárási idő, ahol ismét ennyit érdemes kivárni, mielőtt 

reagálnánk a tanuló válaszára, illetve újabb kérdést tennénk fel. Lehet ugyanis, hogy 

a tanuló még mindig az általa adott válaszokon gondolkodik, azt fejleszti tovább, értékeli, 

vagy megváltoztatja. Amikor Rowe arra képezte ki a tanárokat, hogy legalább 3 

másodpercre növeljék a várakozási időket, akkor ennek a viszonylag egyszerűnek látszó, 

de nem könnyen megvalósítható változásnak hatására a következő eredmények születtek:  

 A tanulók részéről: nőtt az általuk adott válaszok száma és hossza.  
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 Csökkent a nem tudom válaszok aránya.  

 Növekedett az elméleti problémákat felvető válaszok aránya.  

 Több elfogadható érv, bizonyíték jelent meg a válaszokban.  

 Az alacsony szinten teljesítő tanulók is jobban bekapcsolódtak a válaszadásba és 

az óra alattitevékenységbe.  

 

10.A PEDAGÓGUS VEZETÉSI STÍLUSA ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA 
 

 

A pedagógus vezetési stílusa nagyban befolyásolja az osztályban kialakult légkör 

milyenségét. Alapvetően a vezető három típusát szokás megkülönböztetni. Természetesen a 

gyakorlatban előfordulhatnak kevert típusok is.  

 

A vezető három típusa a következő; 

1. autokratikus vezető,  

2. demokratikus vezető,  

3. laissez-faire (ejtsd: lesszéfer) vezető.  

 

1. Az autokratikus vezető legjellemzőbb tulajdonsága, hogy egyedül vezet, döntéseit 

egyedül hozza. A csoport tagjai alig vagy egyáltalán nem vehetnek részt a döntésekben, 

ill. azok előkészítésében. Kommunikációs módszerére az utasítás, a parancs a 

legjellemzőbb. Az ebben a stílusban nevelkedő gyermekek visszahúzódóak lesznek, 

önállótlanok és nagyfokú bennük az elfojtás.  

2. A demokratikus vezető, az előbbivel ellentétben sok alkalmat ad a döntés előtt a dolgok 

megvitatására. Döntése meghozatalában mindig figyelembe veszi a csoport véleményét. 

Módszere elsősorban a kompromisszum keresése a vita, a meggyőzés révén. Ebben a 

csoportban a gyermek elmondhatja véleményét. Nyitottak lesznek a problémák és azok 

megoldása iránt. Kialakul egyéniségük, szociabilitásuk.  

3. A laissez faire vezetés inkább a nem vezetés megtestesítője, ill. a vezetés hiányát jelzi. A 

francia eredetű szó jelentése: hagyjuk a dolgokat menni a maguk újtán. A csoportra 

inkább az anarchia a jellemző. Az esetek többségében a csoport tagjaiból kivált informális 

vezetők hozzák meg a döntéseket.  
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Az előbbi hármas csoportosítást Ungárné Komoly Judit kutatásai alapján egy kicsit 

árnyaltabban is lehet szakaszolni: 

 

a) Nagyon autokratikus az a nevelő, aki nemcsak parancsol, hanem magatartásával, 

szavaival, metakommunikációjával is hatással van a gyerekekre:  

- fenyegető: „Azonnal csináld meg, mert…!” 

- gúnyolódó: „Már el is vettem tőled ezt az ócska babát!” 

- megszégyenítő: „Úgy látszik nem tudod, hogy az amit csináltál, az közönséges lopás!” 

- gyanúsító: „Csak te verekedhettél, hiszen ott voltál a többiekkel!” 

b) Autokratikus azokban az esetekben a nevelő, ha parancsoló. Gyakran rendreutasít, a 

gyermekek ellenvetéseit, indokait nem veszi figyelembe.  

- büntető: „Kilocsoltad a vizet, azonnal töröld fel!” 

- sablonos: „Már megint beszélsz, kiabálsz, halkan beszélsz…!” 

c) Aktívan beavatkozó, ha a gyermek szükségleteit, fejlettségét veszi figyelembe a nevelő. 

Indokolja a helytelen cselekedeteket és segít a hibák kijavításában:  

- javíttató: „Fesd ki szebben a ház falát! Na, látod. Most mehetsz kezet mosni.” 

- erkölcsi normákra hivatkozik: „Úgy látom, elfeledkeztél arról, hogy…!” 

- oktató: „Semmi értelme ennek, magadnak és másoknak is csak ártasz vele!” 

- büntető: „Ezentúl felelsz azért, hogy mindenki sorba tegye a cipőjét!” 

d) Passzívan beavatkozó, ha valójában lemond a nevelésről, „majd magától úgyis 

megoldódik a dolog” – elvet vallja:  

- elnéző: „Ejnye, ejnye, de piszkos a kezed, megint nem mostad meg! Látod, milyen 

rossz vagy?” 

- jóságos: „Tudom, hogy nehéz evés közben figyelni. Biztos véletlenül döntötted ki a 

kakaót!” 

- panaszkodó: „Jaj, miért csinálod már megint ezt? Megőrülök veled, ha így folytatod!” 
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A nevelési helyzetek, szituációk, problémák, esetében többféle megoldást 

használhatunk. A következőkben ötféle tipikus nevelői megoldási mód jellemzőit 

soroljuk fel (Ungárné Komoly Judit kutatásai) 

 

1. Agresszív megoldás: Gyakori a gyanúsítgatás a rágalmazás, a megalázó büntetés, a 

metakommunikációs megfélemlítés (pl. úgy nézett rá, hogy megfagyott benne a vér). 

Gyakran védtelenek ebben a gyermekek és kénytelenek elviselni a felnőttek 

hatalmaskodását. 

2. A korlátozó pedagógiai megoldások: során a felnőttek túlzottan beavatkoznak a 

folyamatba. Az utasítás, a felszólítás, a parancs a büntetés, a tiltás a leggyakoribb 

módszer. „Nem mondtam, hogy gyere el a kerítéstől?” „Ne beszéljetek!” „Ne 

morzsázzatok a parkettára!” „Ne szórjátok szét a játékot, a ruhátokat…!” 

3. Együttműködő megoldás lényege: hogy a nevelő érvényt szerez a gyermekek 

jogainak, igényeinek, szükségleteinek, fejlettségi szintjének. Jellemzője az érdeklődés, 

a megértés, a segítség. Pozitív érzelemmel viszonyul a gyermekhez, elvárásaik, 

kérdéseik egyértelműek, következetesek.  

4. Pedagógiai tehetetlenség jellemzi:  a passzív, lusta, felkészületlen nevelőket. A gyerek 

„olyan, amilyen”. Csak a jól nevelt gyermekeket „szereti”. „Na és, ha szemtelen egy 

kicsit? Majd kinövi!” 

5. Érzelem nélküli típusú nevelőt: nem érdeklik a gyermekei. Hidegen, mereven 

korlátozza a magatartásukat. Lekezeli, kigúnyolja a gyermeket. „Nem érdekel, hogy 

leszakadt a kabátod akasztója, nem akasztod fel és kész!” 

 

Természetesen az egyes nevelési-vezetési stílusok, megoldásmódok ennyire jól 

körülhatárolhatóan nem jelennek meg. Egy-egy stílus dominanciája lesz meghatározó a 

nevelési folyamatban, mely a különböző helyzetekben, szituációkban majd konkrétan 

megvalósul, kiegészül.  

  

 

 

 

 

  


