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1. BEVEZETÉS 

1.1 CÉLKITŰZÉSEK, KOMPETENCIÁK A TANTÁRGY 

TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

1.1.1 Célkitűzés 

A könyv célja a pedagógusmesterséghez, az eredményes szakmai 
munkához szükséges általános és speciális képességek és készségek 
beazonosítása és fejlesztése, reflektálás a saját szakmai működésre a 
tanári kompetenciák tükrében. További cél, a sikeres iskolai kommuniká-
ció feltételeinek megismerésével a magasabb színvonalú oktatás érde-
kében a pedagógusok kapcsolati fejlődésének elősegítése, a jó kommu-
nikációs készség kialakításával, a kommunikációs kultúra fejlesztése 
által. A kommunikáció alapfogalmainak megismertetésén túl felhívja a 
figyelmet a kommunikációs készségek jelentőségére, valamint a fejlesz-
tés lehetséges területeire. A tárgy célja az ismeretátadás mellett az alap-
vető kommunikációs jártasságok fejlesztése a javasolt módszerek, gya-
korlatok alkalmazásával. 

1.1.2 Kompetenciák 

A kurzus végére a hallgató  

− ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait, a pedagógiai 
kommunikáció jellemzőit 

− ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pedagógiai elméleteket, a 
szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat  

− ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fon-
tosabb feltáró módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését 
elősegítő pedagógiai módszereket 

− ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a 
szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről 

− pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösség-
re, asszertivitásra, segítő kommunikációra 

− nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása érde-
kében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon 

− képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott lég-
kör megteremtéséhez, a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő 
kapcsolatrendszer megteremtésére 
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− képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, 
elemzésére, értékelésére 

1.1.3 A tantárgy teljesítésének feltételei 

A képzés végére a hallgató megismeri a pedagógiai kommunikáció 
jellemzőit, tudatosan alkalmazza a megfelelő kommunikációs csatornákat 
az oktatási folyamatban. 

A szakirodalom feldolgozása és az órai aktív részvétel mellett a hall-
gató 6-8 oldalas reflektáló esszét készít saját pedagógia kommunikáció-
jának és pedagógiai képességeinek változásáról, fejlődéséről. 
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1. ábra:   
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1.2 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

A tananyag a tudáselemek koncentrikus bővítésének elvét követi. 
Mindegyik lecke alfejezetekre tagolódik. Az egyes leckék végén össze-
foglalás segíti az ismeretek rendszerezését és rögzítését. Az elsajátítás 
mértékét a hallgató önellenőrző kérdések segítségével ellenőrizheti. Az 
ismeretek kreatív alkalmazását több esetben korszerű, gyakorlati jellegű 
feladatok is támogatják. A változatos és sokszínű feladatok motiválják a 
hallgatókat az önálló véleményalkotásra. 

A tananyagban megjelennek mind a hagyományos módszerek, mind 
a hálózati tanulás által támogatott metodikai elemek. 

Az egységek végén tudásszintmérő tesztek, feleletválasztásos felada-
tok is találhatóak, melyek között alternatív választást illetve válaszok il-
lesztését igénylő változatok is előfordulnak. A tananyag biztosítja a hall-
gatók számára az egyéni haladási ütemet és az önálló tanulást. 

A kurzust próbavizsga zárja, ami az önellenőrző feladatsorok megol-
dásával alkalmat ad a hallgatóknak tudásszintjük ellenőrzésére, az eset-
leges hiányosságok feltárására. 

A szerző a korszerű szakmai ismeretek közvetítése mellett a sokolda-
lú és egyéni alkalmazás lehetőségeinek széles horizontját is kívánta 
nyújtani a könyv megírásával. 
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2. LECKE: A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI 

2.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke célja a kommunikációs folyamat megismerése, a pedagógiai 
kommunikáció alapfogalmának, sajátosságainak, tudományközi kapcso-
latainak feltárása, a kommunikatív viselkedés meghatározóinak megis-
merése, értelmezése a tanári szerepben.  
A tananyag feldolgozása hozzájárul a hatékony kommunikáció képessé-
geinek fejlesztéséhez, a kommunikációs folyamatok sajátosságainak 
megismeréséhez, elemzéséhez.  
 

2.2. TANANYAG 

2.1.1 A kommunikáció fogalmának értelmezése 

Általános értelemben kommunikáció mindaz, amelyben közös kód 
alapján jelváltás történik. Köznapi szóhasználatban közlést értünk alatta, 
de ez csak részben igaz. A kommunikáció többnyire kölcsönös informá-
cióátvitel, melybe beletartozik az információra való reagálás és a viszont-
válasz is. Általában nem egyszeri történés, hanem bizonyos szabálysze-
rűségek szerint lejátszódó történések sorozata. 

Az emberi kommunikáció lényeges kérdései: Ki közöl? Mit közöl? Mi-
lyen csatornán át? Kivel? Milyen hatékonysággal? 
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2. ábra:  A kommunikációs rendszer általános modellje 

Az emberi kommunikáció jellemzője, hogy egymással kapcsolatban 
álló felek valamilyen jelrendszer segítségével kapcsolatba kerülnek, in-
formációkat adnak át, hatnak egymásra. A személyek közötti kommuni-
káció egyéni és társadalmi aktus egyszerre. A kommunikáció létrejötté-
hez szükség van az információ közlőjére, a befogadójára, az 
információra, s egy kódrendszerre. A befogadó csak úgy értheti meg a 
kommunikáció tartalmát, ha számára a kód megfejthető. 

2.1.2 A pedagógiai kommunikáció fogalma 

A pedagógusképzésben az elmúlt évtizedben általánossá vált egy új 
tantárgy a pedagógiai kommunikáció, mely a kommunikációs elmélete-
ket, a megfogalmazott általánosságokat próbálja a pedagógiára alkal-
mazni, a gyakorlat számára kézzelfoghatóvá tenni, s ezzel az eredmé-
nyesebb pedagógusképzéshez hozzájárulni. A kommunikáció ismeret-
anyaga segítséget nyújt a hallgató jobb önismeretéhez, a társadalmi 
életben, az iskolában való jobb eligazodáshoz. Munkája során hatéko-
nyabbá válhat ezen ismeretek segítségével. A kommunikációs szemlélet 
kialakulása révén gazdagodik személyisége, tudatosul a kommunikatív 
megnyilvánulások fontossága. 

 
A pedagógiai kommunikáció pedagógiai céloknak alávetett és peda-

gógiailag szabályozott, intézményesült, többé-kevésbé tervszerűen elő-
készített és lefolytatott kommunikáció, mely a nevelők és növendékek 
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közvetlen személyes kapcsolataiban, a nevelők által irányított, ill. befo-
lyásolt személyközi kapcsolatokban megy végbe. 

2.1.3 A pedagógiai kommunikáció sajátosságai 

Pedagógiai célzatosság: 

A pedagógus, mint kommunikátor, és mint kommunikáció-szervező a 
tevékenységeit általában pedagógiai céloknak rendeli alá. Hogy milyen 
mértékben, az függ: a szabályozottság fokától, a tanár szerepfelfogásá-
tól, kommunikációs helyzettől, a kommunikáció színterétől. 

Intézményesültség: 

A pedagógiai kommunikáció zöme olyan intézményekben zajlik, me-
lyekben a státusból adódó szerepek – részben az ebből adódó megfo-
galmazott szabályok is – körülírják a kommunikáció elvárt (kötelező, ill. 
elfogadott vagy tilalmazott) módját, formáit, stílusát. 

Tervezettség: 

A tanár által tervezett kommunikáció: előadása, magyarázata, vázla-
tai, taneszközök alkalmazásával történő közlései, indító és ellenőrző kér-
dései. Kulcskérdés az idővel való gazdálkodás. 

Interperszonalitás: 

A pedagógiai kommunikáció egyben interkommunikáció, melynek 
egyik oldalán mindig a tanuló, vagy a tanulócsoport áll, aki közvetlenül 
tanárával kerül interaktív kapcsolatba. 

 
A pedagógiai kommunikáció jelen van a pedagógus és a tanulók, a 

tanulók és tanulók, valamint tanulás tárgya és a tanulók között. Írott és 
íratlan egyezmények alapján jönnek létre a kapcsolat különböző típusai. 

2.1.4 A pedagógiai kommunikációtan fogalma 

A pedagógiai kommunikációtan interdiszciplináris területe a pedagó-
giának. Tárgykörébe tartoznak a pedagógia világának különböző szintje-
in a kódhasználat, az információcserék, a kommunikációs folyamatok 
eredményeként keletkező kommunikátumok, amelyek megjelennek az 
írott és mondott szövegekben, a gesztusokban, a mimikában, az öltöz-
ködésben. A pedagógiai kommunikációtan funkciója a pedagógia szer-
vezett, szabályozott és spontán világában tetten érhető szabályosságok 
és kommunikációs jellegzetességek számbavétele, leírása és tipizálása. 
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2.1.5 A pedagógiai kommunikációtan kapcsolata más 
tudományokkal 

Nyelvtudomány:  

− nyelvelsajátítás, beszédprodukció, beszédészlelés, beszédmeg-
értés, nyelvelsajátítás, a tanítási-tanulási folyamatok hatása a 
kommunikációs szocializációra 

Szociálpszichológia: 

− a nevelésben tudatosan tervezett interakciók sorozatának kutatá-
sa, a személyiség pozitív célok irányába fejlesztése, a nevelők 
tudatos és öntudatlan igazodásai, rituális elemek  

Információelmélet: 

− információközvetítési modellek a tanulás-tanítás folyamatában, 
rendszerek irányítása, vezérlése, didaktikai visszacsatolások  

Kultúraelmélet: 

− információs környezet, generációk interkommunikációja, szimbó-
lumok, kódok használata, alkalmazásuk törvényszerűségei 

Manipulációkutatás:  

− Van-e határ mások tiszteletben tartása és a manipuláció között? 
Minden nevelés lényege a nyomatékos befolyásolás – kényszerí-
tő erő? 

2.2 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

2.2.1 Összefoglalás 

A lecke segített értelmezni a kommunikációs folyamatot és jelensége-
ket. Megismertette a pedagógiai kommunikáció sajátosságait, ezáltal 
szempontokat adott a tanári kommunikáció tudatos, hatékony alakításá-
hoz. 

2.2.2 Önellenőrző kérdések 

− Határozza meg a kommunikáció fogalmát! 

− Ismertesse a pedagógiai kommunikáció sajátosságait! 

− Milyen tudományokkal van kapcsolatban a kommunikációtan? 
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− Gyűjtsön pedagógiai kommunikációval kapcsolatos kifejezéseket, 
szóösszetételeket és magyarázza meg a jelentésüket! 

 

2.2.3 Gyakorló tesztek 

Feleletválasztós tesztkérdések – Csak egy jó válasz lehetséges! 
Válassza ki a lehetőségek közül a pedagógiai kommunikáció fogal-

mát! 
 

a) Minden, amiben az információ továbbítása történik 
b) Minden, amiben az információ továbbítása történik, függetlenül 

attól, hogy az információ milyen jelekben, vagy milyen rendsze-
rekben (kódokban) van kifejezve. 

c) Céloknak alávetett, szabályozott, intézményesült, többé-kevésbé 
tervszerűen előkészített és lefolytatott kommunikáció. 

d) Ember és ember közötti információáramlás 
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3. LECKE: KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK – A VERBÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI 

3.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke célja a verbális kommunikációs eszközök, módszerek peda-
gógiai folyamatban betöltött kiegészítő, segítő, szervező, erősítő, módo-
sító, korlátozó, helyettesítő szerepének feltárása. A tananyag feldolgozá-
sa hozzájárul a hatékony verbális kommunikáció fejlesztéséhez.  

3.2 TANANYAG 

3.2.1 A kommunikáció csatornái 

A kommunikáció jellemzője, hogy több csatorna igénybevételével tör-
ténik, de ezek nehezen különíthetőek el, a valóságos kommunikációban 
mindig együttesen vesznek részt. 

1. verbális kommunikáció, amely a nyelvvel, mint digitális kód-
dal kifejezhető emberi beszédet és írást jelenti 

2. nem verbális/nonverbális kommunikáció, amely magában 
foglal minden olyan üzenetet, amely analógiás kóddal fejezhető 
ki 

A metakommunikáció fogalma: 

Nincs kommunikáció metakommunikáció nélkül, vagyis minden tar-
talmi kommunikációt kísér valamilyen nem szándékos kommunikáció, 
amely minősíti azt. A metakommunikációt az utalások hordozzák, melyek 
megjelenhetnek az emberi kommunikáció mindkét csatornáján. 

 
A szándékos, tudatos kommunikációt párhuzamosan akaratlan infor-

mációközlő folyamatok is kísérik. Ezek a közlő érzelmi viszonyát fejezik 
ki a közölt tartalomhoz, a közlési helyzethez, a befogadóhoz. Ezt a nem 
szándékolt, önkéntelen, indirekt híradást nevezzük metakommunikáció-
nak. 

3.2.2 A verbális csatorna 

A verbális csatorna az ember legspecifikusabb kommunikációs módja, 
amely önmagában is csaknem teljes mértékben alkalmas arra, hogy in-
formációkat továbbítson. 
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Az összes kommunikációs csatorna közül a legbonyolultabb kóddal 
rendelkezik. A kódrendszer, vagyis a nyelv és a beszéd kulturális termék, 
amely az emberiség fejlődéstörténete során alakult ki. 

3.2.3 A verbális csatorna összetevői 

1. a nyelv, mint általános jelrendszer, és 
2. a beszéd és írás, mint ennek alkalmazása 

 
A nyelv a közlés, a kommunikáció eszköze, jelek rendszere. Társa-

dalmi jelenség, a társadalom hozta létre, fejlesztette ki, a társadalom 
fennmaradásának biztosítéka. A nyelvet eszközként használjuk. 

A beszéd olyan egyéni produkció, amely a nyelv ismeretével, annak 
használatában jön létre. 

 
Roman Jakobson 6 beszédfunkciót különböztet meg: 
1. referenciális funkció 
2. emotív funkció 
3. konatív funkció 
4. fatikus funkció 
5. poétikai funkció 
6. metanyelvi  

 
A beszéd referenciális, megismertető funkciójáról, a világ tényeiről va-

ló tájékoztatás, az ismerettovábbítás során beszélünk. Elsősorban kije-
lentő mondatokban nyilvánul meg. 

Az emotív funkció esetén közlésünkből az érzelmi jelleg emelkedik ki, 
a beszéd tárgyához való érzelmi viszonyt fejezi ki. Az érzelmi telítettségű 
felkiáltó és óhajtó mondatokra jellemző. 

A konatív funkcióban az akarati befolyásolás kerül előtérbe. Legtisz-
tább megnyilvánulása a parancs, felszólítás. 

A fatikus funkcióban a kapcsolatteremtés dominál. Elsősorban a bi-
zonytalan gondolati tartalmat hordozó kérdő mondatok sajátossága. 

A poétikai funkció érvényesülésekor az esztétikai hatás a cél. 
A metanyelvi funkció során magára a nyelvi megformálásra vonatko-

zik a közlés. 
A funkciók a nyelvi közlés más-más oldalát határozzák ugyan meg, de 

szinte minden nyelvi üzenetben több funkció is megjelenik. 
 
A beszédhelyzet tényezői: a beszélő, 

 a beszédben megjelenő tartalom, 
 a hallgató. 
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A hangos beszédnél a közvetlen kommunikáció révén a hallgató 
azonnal reagálhat az információra. Amikor nem párbeszédről van szó, 
akkor is történik visszacsatolás a nem verbális csatornákon (előadás, 
tanóra) Az oktatás-nevelés az iskolában elsősorban verbális kommuni-
káció keretén belül zajlik. 

A nyelvészek a nyelvnek, mint a kommunikáció eszközének, különbö-
ző rétegeit tárták fel. Ezek a kategóriák napjainkban is folyamatosan vál-
toznak. 

A legismertebb felosztás:1   
 

Az, hogy melyik nyelvi réteg jellemzőit használjuk a kommunikációs 
folyamatban, befolyásolja az adott szituáció, a mondanivaló és a be-
szédpartnerek viszonya. A pedagógus is más-más nyelvi réteg normájá-
hoz igazodik akkor, ha a tanítási órán tanít, vagy szakterületéből elő-
adást tart, vagy családi körben beszélget. 

Az írás fogalma2:  

„A nyelv segítségével kifejezett gondolatok rögzítésére szolgáló, 
egyezményes grafikai jelek rendszere.” 

„szorosabb értelemben vett írással akkor van dolgunk, ha megállapít-
hatjuk 1. a közlési szándékot és 2. azt, hogy ez a szándék bizonyos raj-
zolt, festett, rovott stb. jelek létesítésében nyilvánul meg” 

 
A mai értelemben vett ábécé a föníciaiaktól származik. Az eredetileg 

csak mássalhangzókat tartalmazó írást a görögök fejlesztették valódi 
betűírássá. A görög írás a bizánci kereszténység révén széles körben 
elterjedt, és belőle származik többek között a cirill-, ill. a latin betűs ábécé 
is. 

 

3. ábra:  A föníciai ábécé 

                                                
1
 Fercsik Erzsébet – Raátz Judit (2001): Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova 

Kiadó Budapest  87. old. 
2
 Fercsik Erzsébet – Raátz Judit (2001): Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova 

Kiadó Budapest  89.old. 
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 Gyakorló feladat: 

Keresse ki a következő regényrészletből (írott szövegből) azokat az 
elemeket, amelyek arra utalnak, hogy az író élőbeszédben elhangzó 
szöveget közvetít hozzánk! 
 

„A vezérigazgató úr előzékenyen fogad. 
- Nagyon örvendek - hangsúlyozza, és finoman mosolyog bátortalan-

ságomon. Engedi, hogy beszéljem ki magamat. Ideális, lélekkel teljes 
szónoklatba lendülök, amelyben sokszor fordul elő az 'ország érdeke, a 
népvédelem, a szociális gondolkodás, a pénz fölötti magasabb szem-
pontok, az etikai magaslat', melyre szeretném, ha a bank felemelkednék. 
' - Kitűnő szónok lesz önből - dícsér meg a bankigazgató. - Sajnos én 
nem tudom ilyen szép szavakkal megmondani, hogy nem tehetek semmit 
[...] Különben is késő már minden. A váltók nagy részét peresítenünk 
kell. A továbbiakban a bíróság illetékes. Mi már nem szólhatunk bele.' 

- Peresíttessék? - ugrom fel ijedten... 
- No, igen. Mindössze néhányat. Mondja, Gross úr, hányat? 
- Negyvenet, kérem - vágja ki precízen Gross úr. 
- Igen, igen - veszi tudomásul a 'vezér'. - Azt hittem, ötvenet... Köszö-

nöm, Gross úr...”3 

3.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

3.3.1 Összefoglalás 

A lecke megismertette a hallgatót a kommunikációs csatornák jellem-
zőivel, bemutatja a verbális kommunikáció elemeit és azok sajátosságait. 
A részek áttanulmányozása, a kérdések megválaszolása, a gyakorlatok 
elvégzése lehetőséget adott az elméleti ismeretek gyarapítására, a ta-
pasztalatok, élmények felidézésére, helyzetek és szituációk elemzésére 
ezzel fejlesztve a kommunikációs képességet. 

3.3.2 Önellenőrző kérdések 

− Milyen szólások fejezik ki a magyar nyelvben azt a tételt, hogy 
„nem lehet nem kommunikálni”? 

− Mutassa be a kommunikációs folyamatot! 

− Sorolja fel a kommunikációs csatornákat! 

                                                
3
 Részlet NYÍRŐ JÓZSEF „Isten igájában” című regényéből 
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3.3.3 Gyakorló tesztek 

Válassza ki a helytelen mondatot! 
 
1. A verbális csatorna teljes mértékben alkalmas arra, hogy infor-

mációkat továbbítson.  
2. A verbális csatorna alkalmazása a kommunikáció specifikusan 

emberi kommunikációs módja. 
3. A verbális csatorna összetevői nyelv, beszéd, írás, mimika. 
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4. LECKE: KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK – A NONVERBÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI 

4.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke célja a nonverbális kommunikációs eszközök, módszerek pe-
dagógiai folyamatban betöltött kiegészítő, segítő, szervező, erősítő, mó-
dosító, korlátozó, helyettesítő szerepének feltárása. A tananyag feldolgo-
zása hozzájárul a hatékony nonverbális kommunikációs eszközök 
fejlesztéséhez, az iskolai kommunikációs folyamatok sajátosságainak 
megismeréséhez. 

4.2 TANANYAG 

4.2.1 A nonverbális jelek szerepe a kommunikációban 

A nyelvi kommunikációt kísérő nonverbális csatorna jeleit a szakiroda-
lom többféle elnevezéssel is említi: testbeszéd, testnyelv, nem verbális 
jelek. 

A nem verbális kommunikáció csatornáinak még nincs egységes osz-
tályozása, de a főbb csatornák a következők: 

1. Mimikai kommunikáció 
2. Kommunikáció a tekintet révén 
3. Vokális kommunikáció 
4. Mozgásos (akciós) kommunikációs csatornák: gesz-

tusok, testtartás, térközszabályozás, kinezika. 
5. Kulturális szignálok 

4.2.2 A mimikai kommunikáció 

Az arckifejezések útján történő kommunikáció, a mimika leginkább ér-
zelmek tükröztetésére szolgál. A mai felfogás szerint hét alapvető érze-
lemfajta tükröződik arcunkon: öröm, szomorúság, meglepetés, érdeklő-
dés, félelem, harag, undor. Az arcjáték a szem és száj körüli izmok finom 
beidegződésének köszönhető. A mimika manipulálható (ez a színészi 
munkában általános), de megfelelő felkészültséggel szerepekhez, kom-
munikációs stratégiákhoz is igazítható.  

 
Több vizsgálat irányult annak kiderítésére, hányféle érzelem tükrö-

ződhet a mimikában: 

− Darwin 8 érzelmet tételezett fel, mindegyikhez külön izommozgás 
konstellációt tartozik 



KAPCSOLATI KÉSZSÉGEK 

24 

− Ekman szerint 7 érzelemfajta tükröződik az arcon: öröm, szomo-
rúság, meglepetés, érdeklődés, félelem, harag, undor. 

− A legújabb vizsgálatok az úgynevezett piktografikus eljárással tör-
ténnek:az arc mimikai szempontból legfontosabb fő vonásait és 
pontjait használják fel az érzelem kifejezésére: szemek pontja, a 
szemöldök és száj vonalai 

 

4. ábra:  Érzelmek  

A mimikai kommunikációban a jelzéseket a szem és a száj körüli iz-
mok finom és összerendezett mozgásai keltik. A biológiailag meghatáro-
zott mimika azonban a különböző kulturális hatások nyomán lényegesen 
változhat, ezért eltérő kultúrák esetében nem könnyű a felismerés. A 
mimikai kommunikáció tudatos megértése és öntudatlan kódolása függ 
attól is, hogy milyen egyéb kommunikációs csatorna működik még. A 
legszorosabb a kapcsolat a verbális csatornával. 
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5. ábra:  Az érzelmek piktografikus ábrázolása  

4.2.3 Kommunikáció a tekintet révén 

A tekintetnek a kommunikációs folyamatban szabályozó szerepe van, 
visszajelzést ad a befogadóról, a megértésről, a témához, a másik sze-
mélyhez való érzelmi viszonyról. Különösen fontos, hogy a pedagógusok 
odafigyeljenek erre és tudják dekódolni a tanulók tekintetét. A szemkon-
taktus az egyik legősibb kapcsolat-felvételi és kapcsolattartási forma. A 
pedagógusok tekintéses viselkedését egyéni sajátosságok jellemzik, de 
hatást gyakorol rá a pedagógia is.  

 
A tekintet különböző jelentéseket hordoz: 
A szem odafordítása és elfordítása: „Nézz a szemébe annak, akivel 

beszélsz!” 
A pillantások hossza: érdeklődés, ha hosszú ideig tart; elhallgatás, 

szorongás, ha rövid ideig tart 
A szem behunyva tartása - magasabb rendűség kifejezése, hazugság 
A tekintet élessége - gyűlölet esetén „szikrázik” a szeme, érdeklődés 

esetén tágak a pupillák, a tekintet sokáig időzik a beszélőn, 
Közömbösséget tükröz, ha a „semmibe néz” a tekintet, távolságtar-

tást, ha a tekintet a hallgató szeme és homloka körül területre irányul 
Az elfogadás, bizalom jele, ha a szemünk mosolyog, arcizmaink lazák, a 
tekintet az arcon, a szemek alatti területen időzik, ugyanakkor elutasító a 
nézés, ha kissé összeszűkültek a szemek. 

A tekintet szimpátiát is kifejez. A kitartó figyelem jelzi, hogy érdekel a 
mondanivaló.  
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A mindennapi kommunikációs történésekben nehéz elkülöníteni a te-
kintet és a mimika kommunikációs tényezőit, a tekintet többnyire a mimi-
ka része. 

 

6. ábra:  érdeklődő tekintet  

 

7. ábra:  unott tekintet  
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4.2.4 Vokális kommunikáció 

A szóbeli tartalom a teljes üzenetnek csak egy kis részét képviseli, 
emellett az úgynevezett vokális jelekkel, melyeket a szakirodalom 
paralingvisztikus jelzéseknek is nevez, nagyon sok mindent kifejezhe-
tünk. 

A vokális jelek csoportjába tartoznak a verbális jeleket kísérő, egy-egy 
nyelvre jellemző, rendszerbe foglalt és leírt szupraszegmentális ténye-
zők: hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, ritmus, szünet, hangerő, hang-
szín. 

4.2.5 Mozgásos kommunikációs csatornák 

4.2.5.1 Gesztusok 

A gesztusok közé a fej és a kezek, karok mozgását soroljuk. Összetett 
mozgásukat gesztikulációnak nevezzük, melynek fontos szerepe lehet a 
kommunikáció szabályozásában.  

 
A fej gesztusai: ha valaki „lógatja az orrát”, azaz lecsüng a feje, az a 

szomorúság, a reménytelenség kifejeződése; a fej oldalirányú mozgatá-
sa a bizonytalanságot, a legtöbb kultúrában a tagadást jelenti; a feltartott 
fej a kommunikációs tartalom iránti semlegességet tükrözi; az enyhén 
oldalra billenő fej az érdeklődés gesztusa. 

 
A kéz gesztusai: más testrészek mozgásával kombinálva vagy azok 

együttesében, a legkifinomultabb nonverbális jelrendszernek tekinthetők. 
A kézfogás eredeti jelentése – az üres tehát fegyvertelen kéz felmutatása 
– mára talán csak abban őrződött meg, hogy az ellenségeskedés befeje-
zését vagy egy küzdelmes tárgyalás lezárását is kifejezi. A kéz részeként 
az ujjak a mindennapi kommunikáció eszközei. A felemelt mutatóujj a 
figyelmeztetés, figyelemfelkeltés, a fenyegetés jele; a meggörbített muta-
tóujj a hívás, a közeledés kifejezésére szolgál. 

Az összekulcsolt kezek határozott jelzések. A gesztus három féle mó-
don jelentkezhet: az arc előtt összekulcsolva, asztalon nyugodva, ülő 
helyzetnél az ölben, állva a törzs alján elhelyezkedve. A kéztartás ma-
gassága és a személyiség negatív állapota között összefüggés van. Az 
ülő helyzetben az arca előtt kezeit összekulcsoló személlyel a legnehe-
zebb kapcsolatot teremteni. Az ujjakkal érintkező két kéz, az un. torony-
sisak gesztusának két változata van. A felemelkedő toronysisak a maga-
biztos emberek kéztartása, akik hosszasan fejtegetik mondanivalójukat. 
A leengedett változatát akkor használja az ilyen ember, ha hallgatja a 
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másikat. Ez a gesztus gyakran jelenik meg alá- és fölérendeltségi vi-
szonyban, akár hivatali, akár helyzeti kompetencia különbség esetén. 

4.2.5.2. Testtartás 

A testtartás, vagy poszturális kommunikáció fogalma alatt a test álló, 
vagy ülő helyzetben történő kommunikációs változtatását értjük.  

A testtartásban gyakran olyan érzelmek tükröződnek, amelyeket a 
kommunikáló személy nem észlel, vagy elrejteni kíván. Ha valaki „magá-
ba roskad”, az üzenet emocionális veszteségről vagy lelki defektusról. A 
„büszkeségtől dagadó mellel” közölt mondandót kiegészíti a magabiztos-
ságról, sikerről tanúskodik. Az érzelmek befolyásolhatók a testtartással, 
például a kényelmesen hátradőlve pihenő ember feltehetően nem szo-
rong, az ernyedt izmok, a laza pozíció a relaxációt szolgálja.  

A testünk a kommunikációs folyamat szabályozásában is részt vesz: 
aki meg akar szólalni egy társaságban, az kissé előredönti a felsőtestét; 
ha valakihez beszélünk, testünkkel is feléje fordulunk; ha valakit üdvöz-
lünk, biccenthetünk a fejünkkel vagy enyhén előrehajtjuk a fej és a törzs 
felső részét. 
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8. ábra:   

4.2.5.3. Térközszabályozás 

Az emberi társadalomban az interakciókhoz rögzült távolságot vagy 
proxemikát, a kommunikáció feltételei és a kulturális tradíciókban kiala-
kult normák szabályozzák.  

A kommunikációban résztvevők közötti viszony, és a kommunikációs 
feltételek figyelembevételével négy távolságtípust különböztetünk meg: 

 
1. Bizalmas és intim távolság: 0 – 0,5 méter. 
-0,25 méteren belül hallható a halk suttogás, a szem a partner testé-

nek kis, közeli részére fókuszál, nagy szerepe van a szaglásnak, lehető-
ség van a partnerek közi érintésre. 

-0,25-0,50 méteren belül a suttogás zárt helyen, a halk hang szabad-
ban is pontosan érthető. Továbbra is érezhetik egymás illatát a partnerek 
és megérinthetik a másikat. 

 
2. Személyes távolság: 0,6 -1,2 méter. 
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Alkalmas térköz a bizalmas, személyes témákat megbeszélni. A szag-
lás szerepe csökken, a partner teste csaknem teljes egészében a látó-
szögbe kerül. 

 
3. Társasági távolság: 1,2 – 3,3 méter. 
Normál hangerejű beszédre alkalmas. A partner alakja teljesen látha-

tó, a szaglás elveszti jelentőségét. Hivatalos témák megbeszélésére, 
udvariassági beszélgetésekre megfelelő távolság. 

 
4. Nyilvános távolság: 3,3 – 7,5 méter.  
Általában előadás, közösség előtti nyilvános megszólalásra megfelelő 

térköz. Csak a hangos beszéd érthető. 

 

9. ábra:  térközszabályozás 

4.2.5.4. Kinezikus kommunikáció 

A nem verbális kommunikáció egy sajátos kutatási módja a kinezika, 
amely a kifejező mozgások vizsgálatából fejlődött ki. Mindenféle mozgást 
vizsgálnak, ami csak a kommunikációs folyamatban előfordul, és valami-
lyen jelzést hordoz. Magában foglalja a mimikai és gesztusmozgásokat 
és a testtartások jelenségeit is, és ezen kívül minden egyéb finom meg-
nyilvánulást. 
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4.2.6 Kulturális szignálok 

A nonverbális kommunikációhoz sorolják az öltözködést, a hajvisele-
tet, a testdíszeket, jelvényeket, amelyek információkat továbbítanak az 
interakcióban résztvevők számára. Ezek a jelzések kulturális kontextus-
ban és konszenzussal nyerik el értelmüket, így kulturális szignáloknak is 
nevezik őket. 

Az öltözködés a legnyilvánvalóbb jelzéscsoport. Alapvető szabályként 
fogalmazható meg, hogy öltözékünket úgy válogassuk, hogy egyrészt jól 
érezzük benne magunkat, más részt a társasághoz, a megjelenési alka-
lomhoz illő legyen. 

Kommunikatív értékű a hajjal végzett mozgás. Kifejező gesztus hor-
dozója lehet a haj tépkedése, kirívó hátravetése. 

A smink kifejezhet határozottságot, megközelíthetetlenséget, elegan-
ciát, de bohókás vidámságot, vágyakozást. 

A tetoválás, testfestés, testékszer mindkét nemre jellemzően egyre di-
vatosabb, elsősorban a fiatalok között, az összetartozás szimbólumaként 
használják. 

4.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

4.3.1 Összefoglalás 

A lecke értelmezte a nonverbális kommunikációs jelenségeket, ezáltal 
szempontokat adott a tanári kommunikáció tudatos alakításához. Meg-
ismertette a nyelvi és a nyelven kívüli kommunikáció sajátosságait. A 
tananyag áttanulmányozása, a kérdések megválaszolása gyarapította az 
elméleti ismereteket, a tapasztalatok, élmények felidézésére fejlesztette 
a kommunikációs képességet. 

4.3.2 Önellenőrző kérdések 

− Sorolja fel a nonverbális jelzések csoportjait! 

− Milyen tényezők segíthetik a mimikai kommunikáció értelmezé-
sét? 

− Mit fejezhet ki a tanár és diák közötti szemkontaktus? 

− Értelmezze a „három lépés távolságot tart” 

4.3.3 Gyakorló tesztek 

Feleletválasztós tesztkérdések – Több helyes válasz is lehetséges! 
Melyek a nyilvános zóna jellemzői? 
1) 1,22m- 3,6m-ig 
2) 3,6m felett 
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3) Ez a megfelelő távolság, ha nagyszámú közönséghez beszé-
lünk 
4) Ilyen távolságra állunk idegenektől, és azoktól, akiket nem is-
merünk  

 
Elemezze a képeket aszerint, hogy milyen gesztusokat és érzelmeket 

tud azonosítani! 

 

10. ábra:   

 

11. ábra:   



KAPCSOLATI KÉSZSÉGEK 

33 

5. LECKE: A PROFESSZIONÁLIS TANÁRI 

KOMMUNIKÁCIÓ  

5.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke tananyaga segíti az előző fejezetekben már megismert kom-
munikációs csatornák szakszerű, adekvát alkalmazását, a kommunikáci-
ós kompetencia fejlesztését. 

5.2 A KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIA  

Kommunikációs kompetencia: az egyén képessége arra, hogy két 
vagy több ember közötti interakcióban, valamilyen közös jelrendszerben 
információcserét bonyolítson le: információkat fogadjon és adjon függet-
lenül attól, hogy az információ milyen jelekben, milyen rendszerekben 
nyilvánul meg. Az egyén képessége arra, hogy aktívan részt vegyen a 
közvetlen emberi interakciókban. 

A kommunikációs kompetencia birtokában az egyén képes az érzése-
it, gondolatait a különböző kommunikációs csatornákon keresztül a lehe-
tő legpontosabban, a kontextushoz kapcsolódó szociális normák által 
szabályozott viselkedésben kifejezni és a címzetthez eljuttatni.  

Az egyén képes az interakcióban részt vevő partner/partnerek közle-
ményét a lehető legteljesebben, jelentésvesztés nélkül fogadni. Képes a 
partner teljes nem verbális kommunikációjának érzékelésére és felhasz-
nálására az interakció kommunikációs folyamataiban (empátiás viselke-
dés). 

5.2.1. A PROFESSZIONÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI 

Professzionális = szakértői, mesteri, hivatásos 
A professzionális kommunikáció eredményesebbé teszi a pedagógiai 

beavatkozásokat, a tanulási folyamatok szervezését, a diákokkal való 
megfelelő kapcsolat kialakítását. 

A professzionális tanári kommunikációhoz tartozó alapképességek:  
empátia, elfogadás, kongruencia 

5.2.1.1. Az empátia 

Az empátia az emberi kapcsolatokban megnyilvánuló beleérző megér-
tés, amely a másik ember élményeit és érzéseit, valamint azok szemé-
lyes jelentését pontosan és érzékenyen ragadja meg. Az empátia próbál-
kozás a jobb megértésre, a teljes kommunikáció pontosabb észlelésére. 
A pedagógiai munkában kiemelt jelentősége van az empátiának, mert a 
gyerekeknél fejletlenebb a verbális kifejezőkészség, és így a logikai úton 
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történő megértés sokkal nehezebb. Mivel az iskolai kapcsolatok súly-
pontja a verbalitáson van, így érthető a gyakori kommunikációs zavar, és 
ezt csak fokozza a körülöttünk lévő világ gyors elmozdulása a vizualitás 
felé. 

Az empátiás viselkedés lényege a másik ember érzéseinek a megér-
tése és a lehető legpontosabb visszajelzése. Így az empátia egyik jel-
lemzője a beleélés, míg a másik a visszajelzés (verbalizáció). Ez utóbbi 
azt jelenti, hogy nemcsak passzívan figyelünk a másikra, meghallgatjuk, 
hanem megértjük azt, hogy hogyan érez, hogyan gondolkodik, és az ér-
zéseinek, gondolatainak mi a jelentése saját maga számára. E megértés 
során a (verbális és nem verbális) információkat rendezzük, strukturáljuk, 
„feldolgozzuk”, illetve jelezzük vissza. 

Az empátiás megértéshez szükség van arra, hogy a pedagógus teljes 
figyelmével a tanuló felé forduljon, hiszen csak így képes a kommuniká-
ció rejtett tartalmait is felfogni. 

5.2.1.2.   Az elfogadás 

A feltétel nélküli elfogadás olyan pozitív érzelmi odafordulás a másik 
ember felé, amely nem a tulajdonságoknak, a viselkedésnek szól, hanem 
a személynek, aki önmagában érték és tiszteletre méltó. Lényegéhez 
tartozik, hogy nem feltétele a viszonosság. 

A feltétel nélküli elfogadás a maga teljességében csak nagyon ritkán 
érvényesül. El kell fogadnunk, hogy a mások felé történő pozitív odafor-
dulásnak vannak természetes határai: létezhetnek olyan emberek, akik-
kel nem tudunk együtt érző lenni, akiknek a gondolatait nagyon nehezen 
tudjuk negatív megítélés, értékelés nélkül fogadni. Ezeket a határokat 
saját elfogadási képességünk korlátai jelentik. 

A pedagógiai munka szempontjából hangsúlyoznunk kell, hogy a pozi-
tív érzelmi odafordulás kifejezése többnyire a kommunikáció nem verbá-
lis csatornáin történik. A tekintetváltás, hangszín, hanghordozás, gesztu-
sok, testhelyzet mind-mind jelentősek az elfogadás kifejezésében. Nem 
szabad viszont lebecsülnünk a verbális csatornát sem, mert pl. a gyere-
kekkel való munkában az elfogadás élményét fölerősítik a pozitív érzé-
sek verbális kifejezései. 

A feltétel nélküli elfogadást hitelesen képviselő viselkedés nem várha-
tó el a pedagógustól az iskolai munka minden pillanatában. Az azonban 
igen, hogy tisztában legyen az elfogadottság élményének jelentőségével 
a gyerekek fejlődése szempontjából. A professzionális nevelőmunkát 
végzőknek az elfogadás képességének fejlesztése folyamatos feladatuk. 
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Tényezők, amelyek nehezítik, és amelyek segítik az elfogadást:4 
 
Nehezíti: 

− Ha meglep bennünket egy viselkedési mód, vagy nem tudjuk 
megérteni, hajlamosak vagyunk azt elítélni, elutasítani. Az elbi-
zonytalanodás szorongást okoz, a szorongás nagy eséllyel ag-
ressziót. 

− A saját értékrendünket szeretnénk általánosan érvényesnek tekin-
teni, úgy véljük, „nálunk van a bölcsek köve”. 

− Az el nem fogadás alkalom a saját értékességünk erősítésére. 

− Ha egy viselkedés más embereknek szenvedést okoz, akkor a 
szenvedővel sokkal könnyebben tudunk azonosulni, míg a szen-
vedés okozóját elutasítjuk. (Gondoljunk arra a gyerekre, aki veri 
az osztálytársait!) 

 
Segíti: 

− Ha megtanulunk különbséget tenni a viselkedés és a személyiség 
között. 

− Minden pszichológiai és más szakmai ismeret, amely segíti az 
előforduló helyzetek elemzését, megértését. A megértés bizton-
ságot ad, és ez a feszültségmentesség már lehetővé teszi az 
együttérzést, az ítéletmentes odafordulást. 

− Az a meggyőződés, hogy a magatartási zavar oka többnyire az 
érzelmi „fogyatékosság”, „sérülés”. „Azok okoznak gondot, akik-
nek maguknak is gondjaik vannak.” 

− Az önismeret, az a tudatosság, amelyet állandóan fejlesztenünk 
kell: gondolataink, érzelmeink, cselekedeteink eredete, hatása. 

− A morális megítélésnek megfelelő jó vagy rossz helyett az érett 
és éretlen kategóriák használata, ahol az éretlenség a lelki egés-
zség hiányát jelenti. 

− Gyakran fel kell tennünk azt a kérdést, hogy megteszünk-e min-
dent azért, hogy elfogadóbbak legyünk. Az elítélő, elutasító beállí-
tódás eredménye a másikban is ugyanilyen elítélő, elutasító beál-
lítódás. 

                                                
4
 Dr. Sallai Éva, Medveczky Katalin, Kozmáné Kovásznai Mária, Dr. Ficsór Józsefné 

(2006):Professzionális tanári kommunikáció. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Peda-
gógus-továbbképzési Kht.,  
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5.2.1.3. A kongruencia 

„Légy az, aki vagy!” Pindaros mondata kifejezi a kongruencia lénye-
gét. Arra az emberre mondjuk azt, hogy hiteles, aki önmagát tudja adni 
egy kapcsolatban, aki természetesen tud viselkedni, mert nem visel álar-
cot. Nem rejtegeti magát, érzéseit nyíltan éli meg, közlései ellentmon-
dásmentesek. A kongruencia a tanár személyiségét mélyen érintő köve-
telményeket fogalmaz meg, mert azt az önazonosságot jelenti, amelyben 
az önelfogadás, a saját értékességben és a saját tapasztalatokban való 
bizonyosság fejeződik ki. 

Barrett megfogalmazása szerint a hitelesség a tapasztalat, a tudatos-
ság és az ezek közlése közötti harmonikus viszony, a kommunikációs 
viselkedés egyik aspektusa. A pedagógusokra gyakran – éppen az emlí-
tett tudatosság hiánya miatt – jellemző az inkongruens, sablonszerű, 
személyidegen viselkedés. A tudatosság fejlesztése növeli a hiteles vi-
selkedést, azt, hogy a személy nem viselkedik elhárító-védekező módon, 
hanem szabadon dönt, mit közöljön és mit nem, nincsenek előre megter-
vezett lépései. 

A hitelességet sokszor használják a természetes viselkedés szinoni-
májaként is, amikor azt jelenti, hogy a személy a gondolatait, érzéseit 
meri vállalni, és képes közölni is, nem bújik szerep-panelek mögé. Azt 
mondja ki, amit valóban gondol, és nem azt, amit mondania kell. 

5.2.2. MIT TARTANAK FONTOSNAK A DIÁKOK TANÁROK 

KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN?  

(Check (1986) kérdőíves vizsgálatai alapján) 
Ennek a vizsgálatnak az eredményei arra utalnak, hogy a külső meg-

jelenés, a tanítási tevékenység során végzett mozgások, a kommuniká-
ció verbális tartalmának szerveződése és az érzelmi üzeneteket közvetí-
tő kommunikációs elemek egyaránt fontos tényezők a diákok számára, s 
meghatározzák a tanár sikerességét.  

5.2.2.1. A hatékony tanári kommunikáció jellemzői 

Megjelenés:  

Jelentős mértékben igényelték, hogy a tanár jólöltözött legyen, s ezt a 
nőtanároknál fontosabbnak tartották, mint a férfi tanároknál. Előadás 
tartásánál kedvezőbbnek ítélték, ha a tanár helyváltoztató mozgásokat 
végez. 
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Oktatási kommunikáció:  

A csak előadásra építő módszert kevésbé kedvelik, a vita sokkal nép-
szerűbb. Ha azonban előadásról van szó, akkor sokkal jobban kedvelik a 
strukturált, esetleg vázlattal is kísért előadást. Elvárják, hogy a tanár az 
előadás fontosabb körvonalait ismertesse. Inkább meghallgatnak egy 
strukturált, de monoton és kissé unalmas előadást, mint az olyat, ami 
szóvirágokkal van telitűzdelve. Igények, amelyek még felmerültek: Ve-
lünk beszéljen, ne csak hozzánk. Értékes, naprakész információi legye-
nek. Képes légyen a tanulók szintjén kommunikálni. Példákat mondjon a 
fogalmak szemléltetésére. Érzékelje, hol tartanak a diákok a tanulási 
folyamatban. Előnyben részesül az, aki hatékonyan képes alkalmazni a 
humort, a viccet, és szellemes megjegyzései vannak. 

Kapcsolati, emocionális válaszok:  

A hatékony tanárok segítséget adnak a kötelező csoportos oktatáson 
kívül. Barátságosan közelednek tanulóikhoz, és őszintén érdeklődnek 
irántuk. Lelkesednek a tanítás és a tanítványok iránt. A tanulókat egyed-
ként kezelik, nem pedig unalmas emberek csoportjaként. Nem felejtették 
el, hogy valaha ők is tanulók voltak. Megalapozott ismereteik vannak és 
képesek erről beszélni. 

5.2.2.2. A nem hatékony tanárok jellemzői 

Megjelenés: Ápolatlan a külseje, hányaveti.  

Oktatási kommunikáció:  

Unalmas, monoton. Hosszú szüneteket tart előadás közben, és ismét-
lődő töltelékszavakat használ, amikor gondolkodik vagy zavarban van. A 
táblának és nem a tanulóknak beszél. Nem eléggé informált, összeren-
dezetlen, elvont. Úgy beszél, hogy majdnem ráfekszik az asztalra. Bizarr 
megnyilatkozásai vannak. 

Kapcsolati, emocionális válaszok:  

Nincs humorérzéke és nem tud lelkesedni. Gyakran használ cinikus 
megjegyzéseket és nevetségessé tesz tanulókat mások előtt. Gyakran 
használ profán kifejezéseket, kétértelmű sztorikat vagy szex-témájú hu-
mort. Érzéketlen a diákok szükségletei iránt. Magas lóról beszél. Az 
egész osztály előtt megszégyenít egyes tanulókat. 
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5.2.2.3. Különbségek a magánemberi és a professzionális tanári 
kommunikáció között 

A felsorolt jellemzők közül válassza ki azokat, amelyekről azt gondol-
ja, hogy a professzionális tanári kommunikációhoz tartozik! 
 

A. A diákok viselkedését tárgyilagosan írja le konfrontáló helyzetben. 
B. Gúnyos kifejezéseket használ, ha erős negatív érzései születnek az osz-

tálytermi munkában. 
C. Ha instrukciót ad, előtte ellenőrzi, hogy mindenki rá figyeljen. 
D. A diákoknak egyenként mondja el az instrukciót, hogy megcsinálják a fe-

ladatot. 
E. Észreveszi a diákok viselkedésváltozásait. 
F. Azért alázza meg a diákot, hogy sose felejtse el, amit rosszul tett. 
G. Visszajelzéseket kér arra vonatkozólag, hogy tudják-e követni a diákok. 
H. Az osztálytermi munka során mindenki számára megszólítható, lehet tő-

le kérdezni. 
I. Jó érzésekkel fogadja a hibázásokat, próbálja kideríteni, hogyan szület-

tek. 
J. Vannak olyan diákok, akikkel nem beszél hetekig, hónapokig, ha nem jól 

teljesítenek. 
K. Ha úgy tetszik, egyest ad egy feleletre, de nem indokolja meg, még ké-

résre sem. 
L. Az sem érdekli, ha csak a fél osztály dolgozik, mert aki nem bírja a tem-

pót, az magára vessen. 
M. Figyel arra, hogy mindenki pontosan értse a közléseit. Ha kell, többször 

megismétli az instrukciókat. 
N. Többször ad pozitív visszajelzést, mint negatívat. 
O. A hibázások felerősítésével próbálja elérni, hogy többet tanuljanak a di-

ákok. 
P. Csoport előtt dicsér, négyszemközt bírál. 
Q. Én-nyelvet használ. 
R. Amikor magyaráz, kinéz az ablakon. 
S. A lassabban haladó diákokkal való kapcsolatban nagyon figyel arra, 

hogy érezzék a figyelmét. 
T. Csak a jó tanulókra és a neki szimpatikus diákokra mosolyog, csak őket 

szólítja föl. 
U. Tartózkodik minden személyes közléstől, csak az oktatásra koncentrál. 
V. Érzékenyen képes fogadni a gyerekek nem verbális közléseit. 
W. Kommunikációjára jellemző a „megfordíthatóság elve”. 
X. Figyel arra, hogy a kapott feladathoz minden diák a sikeres megoldás 

esélyével kezdhessen. 
Y. Rövid felszólításokkal szerzi vissza az elkalandozók figyelmét. 
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12. ábra:   

5.3. ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

5.3.1. Összefoglalás 

A tananyag bemutatta a kommunikatív kompetencia fő jellemzőit, a 
professzionális tanári kommunikáció összetevőit. Kutatási eredményekre 
támaszkodva összefoglalta a diákok által hatékonynak és nem haté-
konynak tartott tanárok jellemzőit a megjelenés, az oktatási kommuniká-
ció és az emocionális kommunikáció viszonyában. A gyakorlat segítséget 
adott a saját kommunikáció fejlesztéséhez, annak professzionalizáló-
dásához. 

5.3.2. Önellenőrző kérdések 

− Határozza meg a kommunikációs kompetencia fogalmát! 

− Milyen alapképességek sorolhatóak a professzionális tanári 
kommunikáció összetevőihez? 

− Hogyan tudná jellemezni a nem hatékony tanárokat kommuniká-
ciós szempontból? 

5.3.3. Gyakorló tesztek 

Válassza ki, melyik nem jellemző a professzionális tanári kommuniká-
cióra! 
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1. A diákoknak egyenként mondja el az instrukciót, hogy megcsinál-
ják a feladatot. 

2. Észreveszi a diákok viselkedésváltozásait. 
3. Az sem érdekli, ha csak a fél osztály dolgozik, mert aki nem bírja a 

tempót, az magára vessen. 
4. Én-nyelvet használ. 
5. Amikor magyaráz, kinéz az ablakon. 
6. Figyel arra, hogy a kapott feladathoz minden diák a sikeres meg-

oldás esélyével kezdhessen. 
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6. A TANÍTÁS-TANULÁS FOLYAMATÁBAN ALKALMAZOTT 

KOMMUNIKÁCIÓS MÓDOK 

6.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke az eddig elsajátított elméleti ismeretekre építve a tanítási órá-
kon leggyakrabban alkalmazott kommunikációs módokat mutatja be. 

6.2 TANANYAG 

6.2.1 Az eredményes tanári kommunikáció feltételei 

Az eredményes tanári munka előfeltétele a szakmai szempontból tu-
datosan alkalmazott kommunikáció és a célszerűen kialakított, „elegáns” 
kommunikatív stílus. 

 
Grice az eredményes és hatékony kommunikáció törvényeit az 

együttműködés alapelvéből vezeti le. Az együttműködés lényege, hogy a 
közlő és a befogadó egyaránt bízik a közlés érvényes információs tartal-
mában.  

Maximái az iskolai kommunikáció világában is értelmezhetők:  
 
1. Mennyiség. Csak a szükséges információt nyújtsuk. Az informá-

cióhiány akadályozza a feladatok elvégzését, az információtöbb-
let felesleges zavart okoz, s ezzel lassítja a munkát.  

 

2. Minőség. Ne adjunk hamis, bizonyítatlan és bizonyíthatatlan in-
formációt. Bizalom- és tekintélyvesztés lehet a következménye. 

 
3. Relevancia. Lényegbevágó, a megértést szolgáló információkat 

adjunk. Ne felejtsük el. hogy a tanár logikus gondolkodása átve-
hető minta. 

 
4.  Modor. Fogalmazzunk tömören, koherens módon. Terjengős 

mondatok, kétértelmű kifejezések félreértést, „zajt” okoznak, 
megnehezítik a hatékony befogadást. 5 

 

                                                
5
 Grice,H.P(1988): Jelentés. In Pléh Cs. – Siklaki I. – Trestyéni T. (szerk.): Nyelv, kom-

munikáció, jelentés. 1. köt. Tankönyvkiadó, Budapest,. 203-250. o.   
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6.2.2 Pedagóguskutatás és kommunikáció 

Gordon (1990) hangsúlyozza, hogy az oktató munkában kiemelt jelen-
tőséggel bír a pedagógusok kommunikációs kompetenciája és annak 
fejlesztése, a pedagógus saját közlésének adekvát, kongruens és adap-
tív volta, a fejlett empátia, a motiválás képessége, a jó színvonalú kom-
munikációs önismeret. 

A hazai pedagógiai szakirodalomban Zrinszky László (1993) „Beveze-
tés a pedagógiai kommunikáció elméletébe” című felsőoktatási jegyzeté-
nek megjelenését kell kiemelni. Főszereplője a tanulási folyamatot vezér-
lő pedagógus. Olyan interperszonális kommunikációban, ahol a 
partnerek egymás teljes viselkedésére reagálnak és ahol a tanári kom-
munikációnak egyszerre kell adaptívnak és fejlesztőnek lennie. Probléma 
akkor támad, ha pedagógiai maszkunk repedezni kezd, ha kommuniká-
ciós viselkedésünk mesterkéltté vagy sztereotippá válik.  

Buda Béla (1994) is a hitelességet emeli ki a pedagógiai kommuniká-
ció fejlesztésének fő célkitűzésekor, azt az oktatás hatékonyságának 
kulcsaként jellemzi. Rámutat, hogy a tanulás iránti motiváció feléleszté-
sében és a személyiség mind bonyolultabb adaptív viselkedéskészsége-
inek kibontakoztatásában igen nagy távlatok rejlenek, ezeket a mai pe-
dagógia - semmilyen korcsoporttal kapcsolatban - nem használja ki. 
Ezért igen fontos lenne az oktatás sajátos kommunikációtanának kidol-
gozása és a pedagógusok képzése és gyakoroltatása a szükséges 
kommunikációs képességekben. 

6.2.3 A tanári kommunikáció leggyakoribb módszerei 

A tanári kommunikáció leggyakrabban alkalmazott módszereiként az 
elbeszélést, magyarázatot és az előadást említhetjük. Mindegyik lényege 
a hosszabb-rövidebb szóbeli ismeretközvetítés. 

A szóbeli közlés elterjedt formája a rövidebb elbeszélés és a hosz-
szabb előadás, melyek során viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű 
rendszeres és szervezett ismeretanyag átadására van lehetőség. Bár 
sokan az ismeretszerzés passzívabb formájának tekintik, új megközelí-
tésre, állásfoglalásra ösztönözhet. Hátránya, hogy a diákok részéről 
nincs azonnali visszajelzés, nem történik meg a megerősítés, így hamar 
feledésbe merülhet. Problémát jelenthet az is hogy a figyelem viszonylag 
rövid ideig tartható fenn, fárasztó. 

Magyarázattal törvényszerűségek, összefüggések, tételek, szabályok 
megértését segítjük az ok-okozati összefüggések feltárásával. 

A tanár-diák kommunikáció másik fontos módszere a beszélgetés, a 
megbeszélés. A tananyag feldolgozása során kölcsönös kérdésfeltevé-
sekkel és válaszokkal történik az anyag feldolgozása. Többirányú és 
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kölcsönös kommunikáció valósulhat meg ennél a módszernél. Lehetőség 
nyílik arra, hogy a tanár ne csak a diák tudását, hanem kommunikációs 
szintjét is ellenőrizze, fejlessze. 

A megbeszélés módszeréhez áll közel a szemináriumszerű ismeret-
feldolgozás és vita. A beszélgetéshez hasonlóan a vita is többirányú, 
kölcsönös kommunikáció, azonban itt a tanár irányítása sokkal kevésbé 
érvényesül, a diákok aktivitása a döntő. 

A szóbeli közlés módszere alapvető módszer, azonban hatékonysá-
gát nagyban befolyásolja a tanár kommunikációs műveltsége. 

6.2.4 A tanár verbális kommunikációjának stílusa 

A verbális kommunikáción a beszéd vagy írás formáját értjük, melyet 
az emberek többé-kevésbé tudatosan, céljaiknak megfelelően választa-
nak.  

A stílus az a mód, ahogyan a nyelvet használjuk. Mi befolyásolhatja a 
stílusunkat? 

Befolyásolja stílusunkat az, hogy kihez szólunk, miről beszélünk, mi-
lyen a szókincsünk, a személyiségvonásaink, nemzeti és társadalmi ho-
vatartozásunk, nemünk, és az, hogy milyen társadalmi szokások érvé-
nyesek az adott helyzetben.  

Helyes, ha igyekszünk egyéni stílusunkat kialakítani, hiszen ez döntő-
en ránk jellemző, azonban nem eleve adott, hanem fejleszthető. 

Annak következtében, hogy stílusunkat a téma, és a kommunikáció-
ban résztvevők is befolyásolják, más - más módon beszélünk, ha szak-
nyelvet, vagy ha hétköznapi nyelvet beszélünk. 

A tanár kommunikációs stílusának alakításával kapcsolatosan a kö-
vetkezőkre kell ügyelnie: 

 
1. Törekedni kell a mondanivalót egyértelműen kifejező szavak 

megválasztására.  
2. A szegényes szókincs nem teszi lehetővé az árnyalt fogalmazást. 

A tanítás során nincs idő, lehetőség a szavak keresgélésére, és 
esetleg a megfelelő szó ismeretének hiánya miatt, érthetetlen, 
zavaros lesz a magyarázat, vagy széteső a tanóra a sok gondol-
kodási szünet miatt.  

3. Vigyázni kell a nyelvi közhelyekkel, az időnként felkapott divatos 
kifejezésekkel nehogy nyelvi modorossághoz vezessen.  

4. Az idegen kifejezések helytelen használata nem csupán nyelvhe-
lyességi problémáként, hanem stílusbeli gondként is jelentkezhet. 
Egyre jobban terjed használatuk a magyar megfelelő kifejezések 
helyett. Ezzel sok esetben lehetetlenné válik, hogy a diák a fo-
galmat helyesen használja, hiszen a helyes megnevezés segíti a 



KAPCSOLATI KÉSZSÉGEK 

44 

megismerést, az esetleg rosszul hallott, vagy megértett idegen ki-
fejezés nehezíti. 

5. Egyes pedagógusok olcsó népszerűségre tesznek szert azzal, 
hogy átveszik a diák-argó, a szleng kifejezéseit. Két szempontból 
sem ajánlatos egyrészt azért, mert a tanár is felelős a diákok szó-
kincséért, másrészt romlik, könnyen közönségessé válik saját stí-
lusa is ezek használatának következtében. 

6.2.5 Az írás pedagógiai vonatkozásai 

A tanárnak mindig ügyelnie kell saját írásának tartalmi, formai megje-
lenésére.  

Olvasható és érthető legyen minden leírt mondata. Minden leírt sza-
vának megfelelőnek kell lenni, hogy ne adjon lehetőséget félreértésre, 
miután a leírt tananyagra a diák nem kérdezhet rá azonnal.  

A tanórai, táblai írás is kommunikáció. Akkor lehet sikeres, hatékony, 
ha az elmondottakhoz vezérfonalul szolgál, megfelelően tömör, már 
megbeszélt, megértett, rendszerezett ismereteket tartalmaz.  

6.2.6 Rituálék a tantermi kommunikációban 

Az emberi érintkezést, illetve annak bizonyos fázisait a társadalmi 
helyzetek egy részében az adott közösségre jellemző konvenciók szabá-
lyozzák, előírják a nyelvi és viselkedésbeli formáit egyaránt. 

A rituálék helyzethez kötött, már jól bejáratott, előre programozott 
nyelvi és nem nyelvi tranzakciók összessége. Kisebb viselkedés együt-
tesre vonatkozóan rítusokról beszélhetünk.  

Minden közösségnek megvannak a saját rítusai, vagyis a saját rituálé-
ja, amelynek kettős szerepe van: elválasztó, vagy integráló. 

A tantermi események szerveződésében is megfigyelhetünk bevett és 
szabályszerűen ismétlődő elemeket. „Az egyes tanítási órákhoz kapcso-
lódóan a nevelés története során különböző, a pedagógus és a tanuló 
életét egyaránt szabályozó, az intézmény hatalmát érzékeltető, ugyanak-
kor a napi tevékenységrendszert egyszerűsítő – mert döntést nem kívá-
nó – viselkedésmódok, rituálék alakultak ki. „(Falus,1998) 

Az összes társalgási típusra jellemzőek bizonyos rituálék, így a tan-
órai interakcióban is gyakran ismétlődnek különféle rítusok, vagyis a diák 
a tapasztalatai alapján megjósolhatja, értelmezi a tanár viselkedését, 
megnyilatkozásainak formáját és jelentését. 

A szükséges rituálékat a feleknek, vagyis mind a tanárnak, mind a ta-
nulónak el kell sajátítania. A pedagógus mindezeket a pályára való felké-
szülés során tanulja meg mindezeket, de nem elsősorban rendszerbe 
szedett ismeretként, tananyagként. Az elsajátítási folyamatban nagy sze-
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repe van az iskolai gyakorlatok során szerzett megfigyeléseinek, és a 
diákként tapasztalt pedagógus mintáknak is. 

A tanulókban már az iskolába lépéskor, illetve ezután szükség szerint 
folyamatosan, tudatosítják a nyelvi és viselkedésbeli elvárásokat. 

 
A pedagógiai szakirodalom a következő bevett tevékenységeket so-

rolja az iskolai rituálék fogalmába: 
1. amelyek szabályozzák a tanár és a tanulók iskolai életét 
2. egyszerűsítik a napi tevékenységeket 
3. egyértelműsítik az iskolai élethez való alkalmazkodást 

Ezek a következők: csengőszó, felállás óra elején és végén, illetve fe-
leletadáskor, a jelentkezés, a pedagógus megszólításának módjai, stb. 

Napjainkban a reformpedagógiák és az egyházi oktatás újraéledésé-
vel egyéb rituálék is megjelentek a hazai iskolarendszerben. 

A tantermi szabályok egy része nem automatikus rituálék, hanem sok 
esetben a tanár és a tanulók közti alku és egyetértés alapján jönnek lét-
re. eszerint léteznek a tantermi interakcióknak olyan mögöttes szabályai, 
amelyek alapján mind a tanulók, mind a pedagógus meg tudja ítélni, 
hogy az adott helyzetben milyen viselkedésforma az elfogadható, és mi 
az, ami már megengedhetetlen. 

6.2.6.1. A leggyakoribb tanórai rituálék 

Az órakezdő rituálé részei 
 

1. testhelyzetre, tekintet irányára vonatkozó utasítások 
2. köszönés 
3. a jelentés szövege 
4. a pedagógus utasítása, engedélye a testhelyzet változtatására 

 
A tanórát záró rituálé részei 
Jellemzője bizonyos szabályozottság, melynek vannak az előzmé-

nyekre visszautaló, és előremutató elemei egyaránt. A szokásszerűen 
hagyományozódott séma: 

1. házi feladat kijelölése 
2. az osztály munkájának értékelése 
3. felszólítás az eszközök elpakolására 
4. felszólítás a felállásra 
5. elköszönés 

A gyakorlatban az idő hiánya és más szabályok miatt egyes elemek 
kimaradnak. 
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A beszélgető körök 
Az először Freinet francia reformpedagógus által alkalmazott mód-

szert ma már nemcsak az alternatív oktatásban használják. a beszélge-
tések célja sokrétű: 

1. egymásra figyelés 
2. a különböző társadalmi, közösségi együttélésre vonatkozó visel-

kedési szabályok megtanulása 
3. szociális készségek alakítása 
4. a nyelvi kifejezőképesség fejlesztése 

 
Egyéb rituális elemek a tanórán 
1. köszönés – viszontköszönés 
2. megszólítások 
3. kézfelemelési konvenció – jelentkezés 

Az iskolai ritualizáció fő eszközeit Zrinszky László tágabban értelmez-
te, beleértett mindenfajta szabályozót: tantervek, órarendek, házirendek 
és egyéb elvárási kritériumok - „rejtett tanterv”. 

„Az egyének ily módon konkrét cselekvésmintákhoz jutnak, és kom-
munikatív viselkedésük beleolvad egy jól strukturált szociális drámába, 
amelyet nem reflexíven ragadnak meg, hanem szcenikailag.” 6 

6.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

6.3.1 Összefoglalás 

A lecke áttekintette az eredményes tanórai kommunikáció legfonto-
sabb elméleti és gyakorlati kérdéseit. Bemutatta a tanár verbális kommu-
nikációs stílusának fő összetevőit. Részletesen ismertette a tanórai rituá-
lék szerepét és formáit. 

6.3.2 Önellenőrző kérdések 

Gyűjtsön példákat a helytelen tanórai verbális kommunikációra! 

6.3.3 Gyakorló tesztek 

1. Válassza ki, melyek az eredményes tanári kommunikáció fel-
tételei! 

a) relevancia, modor 
b) mennyiség, minőség 
c) mennyiség, minőség, relevancia, modor 

                                                
6
 Zrinszky László (2002): Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Bu-

dapest 
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2. A tanári kommunikációban leggyakrabban alkalmazott módsze-

rek:  
a) elbeszélés, vita 
b) magyarázat, előadás, elbeszélés, 
c) kiselőadás, feleltetés 

 
3. Válassza ki a helyes mondatot! Több megoldás lehetséges! 

a) A beszélgetés során nem valósulhat meg a többirányú és 
kölcsönös kommunikáció. 

b) A tananyag feldolgozása során kérdésfeltevésekkel és vá-
laszokkal történik az anyag feldolgozása. 

c) A beszélgetés alkalmazásakor információt kapunk a tanuló 
érdeklődéséről. 

d) A beszélgetés alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy a ta-
nár ne csak a diák tudását, hanem kommunikációs szintjét 
is ellenőrizze, fejlessze. 
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7. LECKE: A KOMMUNIKÁCIÓS HIBÁK ÉS AZOK 

ELKERÜLÉSÉNEK MÓDSZEREI 

7.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke megismerteti a hallgatókat a pedagógus munkában elkövethe-
tő leggyakoribb kommunikációs hibákkal. Javaslatot ad azok elkerülésé-
nek, kiküszöbölésének módozataira is. 

7.1.1 A leggyakoribb kommunikációs hibák közlő és fogadó 
szerepben  

Kommunikációnk során folyamatosan váltogatjuk a szerepeket. Köz-
lőként a működésünket erősen befolyásolja, hogy milyen kép él bennünk 
a fogadóról és a helyzetről, amelyben a kommunikáció zajlik. 

 
Közlő szerepben előforduló hibák: 

− nincs megfelelő információja a fogadóról, melynek következtében 
nem tudja helyesen megválasztani a kommunikáció nyelvezetét 

− hiányzik az empátia a hallgató iránt 

− nem a személynek megfelelő eszközökkel történik a közlés (szó-
beli vagy írásbeli, stílus, tempó, hanghordozás) 

− nem tér időben a lényegre, hosszú a bevezetés, ezzel a fogadó 
figyelme elkalandozhat 

− nem rendezi a gondolatai, mielőtt beszélni kezd 

− a fogadó számára ismeretlen szófordulatokat használ, pontatlanul 
fejezi ki magát 

− nem veszi figyelembe a másik befogadóképességét, így nem ve-
szi azt sem észre, hogy a másik már nem figyel 

 
A fogadó részéről előforduló hibák: 

− figyelme rövid idejű, képtelen több dologra figyelni egyszerre 

− már előre a válaszra koncentrál 

− hajlamos arra, hogy csak részleteket halljon meg 

− túl hamar tovább gondolja, amit a partner mond, mást gondol 

− előítéletes a közlővel szemben, ezért szelektálja az információkat 

− kritizál, vitatkozik, ellentmond, félbeszakítja, mielőtt végighallgat-
ná a közlést 
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− figyelme elkalandozik, hamar elfárad, egyéb szükségletei vannak 
(éhes, szomjas) 

7.1.2 A tanári beszédben előforduló leggyakoribb hibák 

A tanár legfontosabb eszköze a nyelv, melynek minősége a munka si-
kerét nagymértékben befolyásoló tényező. A tanár a „hivatásos beszé-
lők” közé tartozik, erre a feladatra tudatosan és szakszerűen fel kell ké-
szülnie. A társadalmi gyakorlat szinte minden területén - így a nevelői 
gyakorlatban is - kitüntetett szerepe van a nyelvi kommunikációnak. 

 
A pedagógus nyelvi kifejezésével kapcsolatban alapvető követelmény, 

hogy tisztán, világosan, érthetően, a diákok fejlettségének megfelelően, a 
magyar nyelv szabályainak szem előtt tartásával beszéljen és írjon. 

Törekedjen a színes, erőteljes, tömör, szuggesztív előadásmódra, 
mondandóját megfelelően intonálja, artikuláljon helyesen. 

7.1.2.1. Beszédhibák/hangképzési zavarok 

A beszédhibák időben elkezdett logopédiai kezeléssel javíthatók. 
A beszédhibák egyik csoportját a hangképzés (artikuláció) rendelle-

nességei alkotják. Ezek a hanghibák lehetnek torzítások, hanghelyettesí-
tések pl.: selypesség, az „r” hibás képzése, az orrhangzós beszéd, ma-
gán és mássalhangzók helytelen ejtése. 

A beszédhibák másik csoportja a beszédritmus zavarai nyomán kelet-
kező hadarás, dadogás.  

Emellett beszélhetünk olyan beszédzavarokról amelyek rossz szokás-
ként vannak jelen: helytelen beszédlégzés, a szóvégi hangok elnyelése, 
mormolt ejtés, hangzókihagyás, a „zárt szájú” beszéd, stb. 

7.1.2.2. Légzéstechnika 

A tanári beszéd legfőbb hibaforrása a helytelen légzéstechnika, mely-
nek a hasinál gazdaságtalanabb mellkasi légzés az oka. Ennek lesz kö-
vetkezménye a légszomj, a ziháló légzés, a kapkodó beszéd. Ilyenkor 
megemelkedik a mellkas, behúzódik a has és a tüdőre nehezedő nyo-
más következtében összezáródnak a hangszalagok, a hang kemény, 
éles lesz. 

7.1.2.3. Artikulációs és akusztikai tényezők 

A pedagógus beszédének jelentéskifejező ereje, hatékonysága a be-
szédhez társuló artikulációs és akusztikai tényezőktől is függ. A haté-
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kony, jól érthető beszéd fontos feltétele a pontos artikuláció, a helyes 
hangsúlyozás. 

A ritmikus, hangsúlyos beszéd könnyebben érthetővé, követhetővé 
teszi a tanári magyarázatot. Mindig a lényeges, fontos információt kell 
nyomatékosítani. A magyarban rendszerint a mondat értelmétől függ, 
mely szón, szavakon van a hangsúly. 

A pedagógusnak meg kell tanulnia, hogy hangerejét minél gazdasá-
gosabban használja. Mindig a terem méretéhez kell hangerejét igazíta-
nia, ügyelni kell arra, hogy az utolsó padokban ülők is hallják. Előadók 
hibája, hogy mindent fontosnak tartva mindent egyformán nagy hangerő-
vel próbálnak előadni. A túl hangos beszéd azonban nemcsak a diák-
ságnak kellemetlen, hanem a hangszálak idő előtti tönkremenetelét is 
jelenti, amellett, hogy nem is hatékony. 

Kellemetlen az emelt hangú beszéd, de legalább ennyire helytelen, ha 
a lényeges és lényegtelen mondatrészek azonos hangfekvésben szólal-
nak meg. Hibás gyakorlatként megfigyelhető a hangfekvés hirtelen, indo-
kolatlan megváltoztatása. Egyre jobban terjed a fölfelé „éneklő” meg-
emelt hangmagasságú beszédstílus, holott a magyar nyelv hanglejtése 
ereszkedő. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindig lejtenek a 
mondatok, hiszen vesszőnél, vagy kérdésnél felvisszük, majd hirtelen 
leeresztjük a hangunkat. 

7.1.2.4. A beszédtechnika 

Az érdeklődés felkeltésének és ébrentartásának, a mondanivaló tago-
lásának fontos beszédtechnikai eszköze: a tempóváltás, a hangerő mó-
dosítása, a magasságbeli váltás. 

A pedagógusnak alapvető feladata, hogy nyelvünkre jellemző beszéd-
tempója alakuljon ki, így elkerülhetővé válik a túl gyors tempójú (a hada-
rás), illetve a túl lassú tempójú beszéd (a monotónia). A gyakorlat, a 
megszokottság lehetővé teszi, hogy a tempó változtatásával beszédünk 
kifejezőbbé váljon. A hatásos beszéd kerüli a túl gyors, vagy renyhe, 
döcögős tempót. A lényegtelen részeket gyorsabban, a lényegeseket 
lassabban kell ejteni.  

A hangszín a hang azon sajátossága, amely alapján az azonos erős-
ségű és magasságú hangok megkülönböztethetők egymástól. A hang-
színt az alaphang és a felhangok számának aránya adja. A beszélő be-
szédszervei határozzák meg, de a beszélő érzelmei is befolyásolják. Az 
egyénre leginkább jellemző beszéd-sajátosság.  

A tempót, a hangerőt lehet változtatni, a hangszínünk azonban ránk 
jellemző, változatlan. A hangszín változásai is hírértékűek lehetnek, ér-
zelmeket fejezhetnek ki. A hangszín árnyalati gazdagsága befolyásolja a 
hangsor tartalmát, jelentését. A közönyös mondanivalónál hangunk 
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„megszürkül”, az erős érzelmek esetén „átforrósodik”, vagy éppen hideg-
gé, rideggé válik. Az indokolatlan hangszínváltásokat kerülni kell, mert a 
diákokat megtévesztik, a beszédet modorossá teszik. 

7.1.3 A nonverbális kommunikációban elkövethető hibák 

A nem verbális kommunikációnak nagyon nagy szerepe van a gyer-
mek fejlődése, az interakció szabályozása, az emberek közötti viszony 
alakulása, a szocializáció szempontjából. A gyerek ezen keresztül tanul 
attitűdöket, értékeket, azonosul a felnőttek viselkedésmintáival, alakul 
empátiás képessége. A gyerek és a felnőtt állandó kölcsönhatásban áll 
egymással, akár tudatos ez, akár spontán. 

7.1.3.1. Gesztikuláció 

A gesztikuláció modoros válfajai esetleg nevetségessé tehetik a ta-
nárt, míg a kényszeres gesztusok idegesítők, zavaróak lehetnek. A gesz-
tusok szabályozó szerepet is betöltenek a kommunikációs folyamatban.  

A kéz mozdulataival csendre inthet, szót kérhet, felelésre szólíthat a 
pedagógus. Nagyon fontos a fej különböző mozgása, mint kommunikáci-
ós jelzés. Különösen abban az esetben kell erre figyelni (pl. csoportmun-
ka), ha elsősorban a diákok kommunikálnak egymással, s a pedagógus 
csak a háttérből segít. A jól összeszokott osztály egy sor gesztusnak 
ismeri jelentését, szinte szavak nélkül képes a tanár velük kommunikálni.  

A pedagógus munkáját segítheti a gyermekek gesztusainak megfigye-
lése is, hiszen nem csupán az ő mozdulatai jelzésértékűek, hanem diák-
jai is jeleznek gesztusaikkal. A pedagógus egyéniségének megfelelő 
gesztikuláció meggyőző.  

7.1.3.2. Mimika 

A pedagógus feladata, hogy arcizmai tudatos mozgatásával – a mimi-
kai közlés felfüggesztésével, vagy éppen szabadjára engedésével - nö-
velje tanári, emberi hatékonyságát. Előnyös, ha a pedagógus mimikája 
élénk, lelkesült. Arcjátékunk annál gazdagabb és oldottabb minél jobban 
azonosulunk mondanivalónkkal és tanítványainkkal. 

7.1.3.3. Tekintet 

A tekintet az egyik legősibb kommunikációs eszköz. A személyes vi-
szony alakításában fontos csatorna. Partnerünk tekintetéből nagyon sok 
információ szerezhető. A pedagógusok feladata a gyerekek tekintetének 
dekódolása. A szem jelzéseit már nagyon korai életszakaszban képesek 
vagyunk felfogni. 
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A ránézésnek, a pillantás időtartamának, a szem behunyásának, a te-
kintet elfordításának egyaránt jelentése van. Gyakori hiba kezdő peda-
gógusoknál, hogy nem az osztályt figyeli tekintetével, hanem jegyzeteibe 
merül, esetleg egy gyereket „kinéz” magának, elréved. 

A pillantáskapcsolat (szemkontaktus) felvétele feltétlenül fontos, mert 
ezzel mintegy személyes kapcsolat alakul ki tanár és tanítvány között. 
Ezzel megnyerhető a hallgatóság, a figyelem ébren tartható. Fontos, 
hogy időnként minden egyes hallgatóra ránézzünk, ezt tekintet-
pásztázással érhetjük el. Ha a diák érzi, hogy a pedagógus ránéz, fonto-
sabbnak érzi magát, pozitív hatással reagál. Nagyobb osztály esetén a 
tekintettel teremtett kapcsolat egyszerre több tanulót érint, ilyenkor pár 
másodpercenként váltani kell, s újabb csoporttal kell felvenni a szemkon-
taktust. Vigyázni kell azonban a túl gyakori váltással, mert a kapkodó 
tekintet éppen ellentétes hatást vált ki. Ha valakivel kapcsolatba akarunk 
kerülni, hosszabban rátekintünk. A pedagógusnak figyelemfelhívó, fe-
gyelmező eszköze lehet ugyanez. A tekintet használatakor figyelembe 
kell venni az iskolai, a társadalmi szokásokat. 

7.3.3.4. Testtartás  

A kommunikációs lehetőségei nagyon hasonlatosak a kéz mozgásai-
hoz. A pedagógusnak magabiztosságot, erőt kell kifejeznie testtartásával 
anélkül, hogy merevséget, távolságot éreztetne. Különösen fontossá vált 
ez korunkban, amikor terjed a lezser, nyegle, összerendezetlen testtartás 
a fiatalok körében. A pedagógus saját példájával segíti ennek elutasítá-
sát. 

A pedagógus - kivételes eseteket leszámítva - állva tartja az órát. Az 
ülő ember kevésbé dinamikus, kevésbé lehet figyelni rá. Az állás sose 
legyen túl merev. Helytelen, ha a tanár túl sokat mozog, fel-alá járkál, 
ezzel szinte kifárasztja diákjait, hiszen tekintetükkel képtelenek követni. 
Ugyan így helytelen lehet az egyhelyben állás, a padra támaszkodás is. 
Gyakori hiba a pedagógusoknál, hogy a táblai munka során megfelejtke-
zik magáról és a gyerekekről. Amíg előad, magyaráz összerendezett a 
mozgása, azonban amint a tábla felé fordul, vagy a padok között járkál, 
változtat stílusán. 

7.1.3.5. Térközszabályozás, érintés 

A pedagógusnak ügyelnie kell az érintéssel kapcsolatos bonyolult 
szabályokra. Óvatosan kell vele bánni, hiszen életkortól és a diákok 
személyiségétől, a velük való kapcsolatunktól is nagyon függ a hatása. 
Általában kedvezően fogadják, azonban sokszor, - különösen a kamasz-
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korban a társak előtt - kisgyerekesnek tekintik. Problémát jelenthet az is, 
hogy bizalmaskodásnak érzik, vagy szokatlan számukra.  

7.2 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

7.2.1 Összefoglalás 

A lecke bemutatta a pedagógus által elkövethető kommunikációs hi-
bákat közlő és fogadó szerepben egyaránt. Részletesen ismertette, hogy 
a verbális kommunikáció során milyen tényezőkre kell ügyelnie a peda-
gógusnak, ugyanakkor a nonverbális jelzések alkalmazása során elkö-
vethető problémákat is sorra vette, segítve ezzel a hallgatókat ezek elke-
rülésében. 

7.2.2 Önellenőrző kérdések 

Hallgassa meg hangfelvételről saját tanórai beszédét! Milyen ténye-
zőkön kell változtatnia? 

7.2.3 Gyakorló tesztek 

1. Válassza ki a helyes megoldást!  
a) A pedagógus beszédében a legfontosabb a mondanivaló 

tömör kifejtése. 
b) A tanárnak a színes, erőteljes, szuggesztív előadásmódra 

kell törekednie. 
c) Ha a pedagógus előadásmódja elég szuggesztív, azzal 

kompenzálja a beszédhibáját is. 
2. Melyik mondat a hamis? Több helyes válasz is lehetséges! 

a) A gesztikuláció szerepe elhanyagolható a tanári beszéd-
ben. 

b) A gesztikuláció modoros válfajai nevetségessé is tehetik a 
tanárt. 

c) A gesztusok szabályozó szerepet is betöltenek a kommuni-
kációs folyamatban. 

3. Melyik az igaz állítás? Csak egy helyes válasz lehetséges! 
a) A pedagógus bármikor megérintheti a tanulót, hiszen a ta-

nuló ezt dicséretként értelmezi. 
b) A pedagógusnak ügyelnie kell az érintéssel kapcsolatos 

bonyolult szabályokra, mert ezek hatása sok tényezőtől 
függ. 

c) A tanuló személyisége nem befolyásolja az érintések értel-
mezését, csak a pedagógus által kialakított szokásrend. 
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8. LECKE: KOMMUNIKÁCIÓS GÁTAK ÉS EZEK FELOLDÁSA A 

PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN 

8.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke bemutatja azt, milyen módszerekkel lehetnek hatékonyak a 
pedagógusok akkor, ha a tanuló valamilyen problémával fordul hozzájuk. 
Kitér azoknak a kommunikációs készségekre, amelyekre a tanároknak 
szüksége lehet a tanár – diák kapcsolat megfelelő kialakításában. Rész-
letesebben a kommunikációs gátakat, és azok feloldási módjait ismerteti. 

8.1.1 Thomas Gordon munkássága 

 

13. ábra:  Thomas Gordon (1918–2002) kaliforniai pszicho-

lógus (Carl Rogers tanítványa és kollégája) a kommunikációs 

képességek tanításának úttörője.  

Gordon az 1960-as években írt műveiben felismerte a kommunikáció 
és az erőszakmentes konfliktusmegoldás jelentőségét az emberi kapcso-
latokban. Carl Rogers humanisztikus pszichológiája alapján dolgozott ki 
módszereket, melyek a tanári gyakorlatban, a szülői vagy vezetői tevé-
kenységekben jól alkalmazhatóak. Az általa feltárt kommunikációs kés-
zségek megértése nem bonyolult, de gyakorlást igényelnek. Módszeré-
nek lényege azon alapszik, hogy a tanár – diák kapcsolat minősége 
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döntő, ha a tanár bármit meg akar tanítani, ha bármilyen ismeretet át 
szeretne adni.  

8.1.2 A Gordon módszer 

A tanári hatékonyság fejlesztése (T.E.T.) szakembereknek összeállí-
tott egységes program, melynek módszerei útmutatást adnak a tanulás 
eredményesebbé tételéhez és a konfliktusok kezeléséhez. 

 
Módszerében 3 kommunikációs alaphelyzet felismerését:  

− az „én problémám”, 

− a „te problémád”,  

− a „mi problémánk”  
és az ezekben a helyzetekben, erőszak nélkül működő kommunikáci-

ós eszközöket: 

− Én-üzenet  

− Értő figyelem 

− Vesztesmentes konfliktusmegoldás 
tanítják tréningek formájában, immáron több, mint 40 éve, szerte a vi-

lágon. 
 
Részletesebben a módszerről itt olvashat: Thomas Gordon: A tanári 

hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. Gondolat Kiadó, Bp., 1989 
 
Hitvallása: 
„Te meg én olyan kapcsolatban vagyunk, ami nekem fontos, és sze-

retném fenntartani. Mégis, mindketten különálló emberként élünk, ki-ki a 
maga egyéni igényeivel, szemléletével, és azzal a jogával, hogy meg-
próbálja kielégíteni ezeket az igényeit. Igyekezni fogok őszintén elfogadni 
magatartásodat, amellyel igényeid kielégítésére törekszel, vagy amikor 
gondod van igényeid kielégítésével. 

Amikor megosztod velem a problémáidat, törekedni fogok, hogy iga-
zán elfogadóan és megértően hallgassalak – úgy, hogy inkább megköny-
nyítsem számodra, hogy rátalálj a saját megoldásodra, semhogy a 
magaméira szoktassalak. Ha az én viselkedésemmel van gondod, mert 
az keresztezi igényeidet, bátorítalak majd, hogy érzéseidet őszintén el-
mondd. Ilyenkor meghallgatlak majd, és igyekszem változtatni magatar-
tásomon, ha tudok. 

Ha pedig a Te viselkedésed ütközik az én igényeimmel, és emiatt úgy 
érzem, nem tudlak elfogadni, ezt is meg fogom osztani veled: olyan nyíl-
tan és becsületesen közlöm érzéseimet, amennyire csak tudom – bízva 
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abban, hogy tiszteled annyira igényeimet, hogy meghallgass, és igye-
kezz ennek nyomán változtatni viselkedéseden. 

Olyankor, ha egyikünk sem tud a másik kedvéért változtatni magatar-
tásán, és úgy látjuk, hogy kapcsolatunkban itt az igények konfliktusa lé-
pett fel, állapodjunk meg abban, hogy egyikünk sem él hatalmával a ma-
ga győzelme érdekében, a másikunk veresége árán. Szem előtt tartom 
az igényeidet, de figyelembe kell vennem a sajátjaimat is. Ezért hát igye-
kezzünk elkerülhetetlen konfliktusainkra mindig olyan megoldást találni, 
mely mindkettőnk szemében elfogadható. 

Ha ezt tesszük, teljesülnek a kívánságaid, és az enyémek ugyanígy – 
senki sem veszít, mindketten nyerünk. Így pedig, igényeid kielégítése 
révén, tovább fejlődhetsz, növekedhetsz, mint önálló ember. Nem kevés-
bé én is. Kapcsolatunk így mindig egészséges lehet, hiszen kölcsönösen 
örömteli. Mindketten azzá válhatunk, amire belsőnkből képesek vagyunk, 
és továbbra is a kölcsönös tisztelet és szeretet érzésével viszonyulha-
tunk egymáshoz, barátságban és békében.” 

8.1.3 Kommunikáció és tanári eredményesség 

8.1.3.1. A kommunikáció gátjai – T. Gordon szerint 

A harmonikus pedagógus-diák viszony alapja az elfogadás, az őszin-
teség és a bizalom. Bizonyos viselkedésformákat könnyebben elfoga-
dunk, míg másokat nem. A választóvonal mindenkinél máshol található. 
Ha a pedagógus hatalmi helyzetéből értékítéletét, előzetes véleményét, 
vagy elutasítását nyilvánítja ki, kizárja a kölcsönösséget. Az ilyen meg-
nyilvánulások egyes esetekben lehetnek hasznosak, előrevivők, de sok-
szor lezárhatják a további kommunikációt. Gordon ezeket a kommuniká-
ció gátló válaszokat „közléssorompóknak” nevezi, és tizenkét 
kategóriába sorolja őket. 
 

A. Jellegzetes, elutasítást kifejező tanári válaszok  

1. Parancsolás, utasítás, irányítás,  

2. Figyelmeztetés, fenyegetés 

3. Prédikálás, megleckéztetés, „kellene” és „jobb lenne”, ha 

4. Tanácsok, javaslatok vagy megoldások ajánlása 

5. Tanítás, kioktatás, logikus érvelés 

 

 

B. Bírálatot, értékelést vagy rendreutasítást tartalmazó tanári válaszok 

6. Bírálat, kritizálás, helytelenítés, hibáztatás 

7. Szidás, megbélyegzés, címkézés 
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8. Értelmezés, elemzés, megállapítás 

 

C. A probléma megszűntetésére vagy tagadására irányuló tanári vála-

szok 

9. Dicséret, egyetértés, pozitív értékelés 

10. Biztatás, rokonszenv, vigasztalás, támogatás 

 

D. Saját megoldás felkínálása a probléma megoldására 

11. Kérdezgetés, vallatás, kikérdezés, keresztkérdések 

 

E. Kizökkentés, témaváltás a tanár részéről 

12. Visszavonulás, kizökkentés, gúnyolódás, humorizálás, figyelemel-

terelés 

 
Az ilyen típusú verbális tanári reagálások a tanulók számára többféle 

értelmet vagy jelentést hordoznak: 

− Leállítanak, belém fojtják a szót 

− Védekezést és ellenszegülést vált ki belőlem 

− Azt az érzést kelti bennem, hogy alkalmatlan, kisebbrendű vagyok 

− Vitatkozásra, ellentmondásra ingerelnek 

− Bosszantanak és feldühítenek 

− Bűnösnek és rossznak érzem magam tőlük 

− Arra kényszerítenek, hogy változzak meg, nem fogadnak el 
olyannak, amilyen vagyok 

− Azt éreztetik velem, hogy a másik nem bízik abban, hogy képes 
vagyok megoldani a saját problémámat 

− Úgy érzem, atyáskodva, kisgyermekként bánnak velem 

− Úgy érzem, nem értenek meg 

− Azt éreztetik velem, hogy az érzéseim megalapozatlanok 

− Félbeszakítanak 

− Frusztrálnak 

− A vádlottak padján érzem magam, kérdések kereszttüzében 

− Azt éreztetik velem, hogy a mondanivalóm egyáltalán nem érde-
kes 
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8.1.3.2. A kommunikációt megkönnyítő dolgok: 

1. Passzív hallgatás – csend 

2. Megerősítő reagálások 

3. „Ajtónyitogató” segítő kérdések, beszélgetésindítók 

4. Aktív hallgatás 

8.1.3.3. Az én-üzenetek szerepe a kommunikációban 

Gordon a konfliktusmegoldó kommunikáció során az ún. én-
üzeneteket ajánlja, mivel a te-közlés mindig minősítő, és lezárja a kom-
munikációt. Az én-üzenet nyíltan kifejezi a probléma pedagógus részéről 
való megélését, vállalását. Az én-üzenet leírja, hogy a közlő hogy érzi 
magát egy-egy viselkedéssel kapcsolatban. Ez soha nem minősítő jelle-
gű. Az én-üzenet sajátos eszköz annak kifejezésére, hogy a beszélő 
miként viszonyul az adott problémához. Ebben a formában tudatni lehet 
a másik személlyel, hogy ő mit érez az adott helyzetben anélkül, hogy 
szavai vádló, fenyegető jelleget kapnának, vagy sértő élük lenne. Az én-
nyelv alkalmazásával megelőzhető, hogy a másik fél védekezésre kény-
szerüljön, ugyanakkor mód van a saját szándék világos, egyértelmű köz-
lésére. Ennek alapján az én-üzenetek az asszertív (önérvényesítő) visel-
kedésnek hasznos eszközei. 

 
A hatékony én-üzenetek elemei: 

1. a közlő saját érzelmeinek megfogalmazása az eset kapcsán 

(minősítés, vádaskodás nélkül) 

2. a szóvá tett történés, viselkedés megfogalmazása (tárgyszerű-

en) 

3. indoklás, belátható következmény, közvetlen hatás  

 Példák: 

– „Nagyon megijedek (1.), amikor kiabálsz velem (2.), mert attól 
tartok, hogy haragszol rám (3.).” 

– „Aggódom (1.), amikor későn érsz haza (2.), mert azt hiszem, 
hogy valami bajod történt (3.).” 

– „Haragos voltam (1.), hogy nem hoztad vissza a könyvemet 
(2.), mert szükségem lett volna rá (3.).”  

 
Én-üzenetek megfelelő alkalmazása: 

− Ha szeretnénk valamit közölni, de nem tudjuk, hogyan tegyük, 
akkor az én-közlés jó indítás lehet. Ehhez azonban célszerű előre 
megfogalmaznunk a mondandónkat. 
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− Az én-üzenet nem üres udvariaskodás, nem felesleges bájolgás, 
és soha nem tartalmaz gorombaságot, tapintatlanságot. 

− Az én-üzenet nem az utolsó szó egy adott kérdésben. Ez a for-
mula a kommunikáció megfelelő indítását szolgálja. 

− Az én-üzenetnek nem célja a tények megállapítása. Segítségével 
azt tudatjuk, hogy hogyan érezzük magunkat és mi a szükségle-
tünk, vagy mik az indítékaink. 

− Az én-üzenetben a közlő a legfontosabb személy. Ha mi magunk 
tisztában vagyunk saját érzelmeinkkel és szükségleteinkkel, s ezt 
megfelelően tudjuk közölni, jó esélyünk van arra, hogy megértés-
sel találkozzunk, s a másik felet együttműködésre ösztönözzük. 

8.1.3.4. Az értő figyelem 

A problémahelyzetek másik kulcsa az értő figyelem, vagy aktív hallga-
tás, ami feltételezi az én-üzenetek adását, mellyel visszajelezzük, mit 
értettünk meg a tanuló üzenetéből.  

Az aktív hallgatással mind verbális (szóbeli közlések, esetenként 
egyes szavak, például, aha, értem stb.), mind nonverbális (gesztusok, 
arckifejezések) formában kifejezzük tanítványunk közlésének megértését 
és elfogadását. Ezen túl ellenőrizni is tudjuk, helyesen értettük-e a tanuló 
közlését. 

Az aktív hallgatás a gyermek valódi elfogadását, és megértési vágyát 
várja el a pedagógustól. Az őszinte értő figyelem empátiát visz a kapcso-
latba, a hallgatás során félre kell tenni a saját érzéseket, gondolatokat, 
hogy kizárólag a másik fél legyen fontos. Konfliktushelyzetben a másik 
feszültségének megértése, visszajelzése megakadályozhatja a viszony 
elmérgesedését, míg a gyermek azt érzi, hogy megértik, így biztosított a 
pedagógus-diák együttműködés. 

Amennyiben a Gordon módszer felkeltette az érdeklődését, olvasson 
róla bővebben a jelzett irodalomban, illetve jelentkezzen egy Tanári 
Eredményesség Tréningre! 

8.2 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

8.2.1 Összefoglalás 

A lecke megismertette a hallgatót a Gordon módszer alapjaival, annak 
legjellemzőbb gyakorlataival. Részletesen, példákkal is alátámasztva 
bemutatta a tanár – diák kommunikációt gátló reagálásokat, az úgyneve-
zett közlés-sorompókat. A kommunikációt megkönnyítő reagálások mel-
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lett az én-üzenetek és az értő figyelem alkalmazásának módszereit is 
bemutatta a hallgatóknak. 

8.2.2 Önellenőrző kérdések 

Sorolja fel a Gordon módszer kommunikációt segítő főbb eleme-
it/módszereit! 

8.2.3 Gyakorló tesztek 

1. Feleletválasztós tesztkérdések - Csak egy jó válasz lehetséges! 
 
Kinek a tanítványa volt Thomas Gordon? 
 

a) Mérei Ferenc 
b) Sigmund Freud 
c) Carl Rogers 

 
2. Feleletválasztós tesztkérdések - Csak egy jó válasz lehetséges! 

Hogyan nevezte Gordon a kommunikációs gátakat? 
 

a) közlésgátak 
b) közléssorompók 
c) kommunikációs akadályok 

 
3. Feleletválasztós tesztkérdések - Több jó válasz is lehetséges! 

Melyek az én–üzenetek jellemzői? 

  

a) Az én-üzenet soha nem tartalmaz gorombaságot, tapintatlansá-

got. 

b) A mondandómat soha nem kezdem úgy, én azt gondolom, 

hogy... 

c) Az én-üzenetnek nem célja a tények megállapítása.  
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9. LECKE: KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS A 

TANÍTÁSI ÓRÁKON 

9.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke megismerteti a hallgatókat olyan gyakorlatokkal és feladatok-
kal, melyeket alkalmazhatnak a tanítási órákon, vagy a tanórán kívüli 
tevékenységek során. Ezek segítségével felmérhetik tanulóik kommuni-
kációját, annak jellemzőit. A gyakorlatok segítségével fejleszthetik a ta-
nulók verbális és nonverbális kommunikációs képességeit játékos kere-
tek között egyéni és csoportos formában egyaránt. 

9.2 TANANYAG 

9.2.1 Tudnivalók a foglalkozások szervezésével kapcsolatban 

A kommunikációt fejlesztő foglakozásokra a pedagógusnak ugyanúgy 
fel kell készülnie, mint egy tanítási órára. Csak az alapos felkészülés és 
a jól megtervezett foglalkozás érheti el célját. Lehet, hogy a véletlensze-
rűen kiválasztott játékok is jó hangulatot teremtenek, de ezek csak „já-
tékórák” lesznek, a kívánt fejlődést nem biztosítják az osztály, vagy az 
egyes tanulók esetében. 

 
Javaslatok: 
1. Célszerű, ha nem az egész osztály vesz részt egyszerre a fogla-

kozáson, mert az ideális létszám 10-12 fő. Ha több csoportra 

bontjuk az osztályt, akár egymás kontrollcsoportjaként is működ-

hetnek. 

2. A gyakorlatok során jó, ha a résztvevők körben ülnek, ezzel is ér-

zékeltethetjük a zárt közeget, azt, hogy ami itt történik, az a „mi 

ügyünk”. Az osztálytermet ennek megfelelően át kell rendezni. 

3. A foglalkozások optimális időtartama 2X45 perc. 

4. Mindig készítsünk óratervet, de legyen idő aktuális kérdések, 

helyzetek és problémák megbeszélésre is! 

5. A foglalkozás bemelegítéssel induljon, ami lehet mozgásgyakorlat 

vagy akár önmegfigyelési feladat. Minden tanulónak biztosítsunk 

lehetőséget a megszólalásra, tapasztalatainak kinyilvánítására. A 

foglalkozást ismét lazító vagy mozgást igénylő feladatokkal zár-

juk. 
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6. A gyakorlatok kiválasztásánál tartsuk be a fokozatosság elvét. Az 

induló csoport esetében először olyan gyakorlatokat végeztes-

sünk, amiben mindenki részt vesz, és csak később kerüljenek 

sorra az egyéni fejlesztést szolgáló gyakorlatok. 

7. A kommunikációt fejlesztő foglalkozásokon soha ne osztályoz-

zunk, még jeles érdemjeggyel sem! 

8. Számítsunk arra, hogy a gyakorlatok és a tanóránál oldottabb 

légkörben zajló foglalkozások a tanulók magatartásában hamar 

változást idéznek elő! 

9. A terem mérete olyan legyen, ami biztosítja a mozgási lehetősé-

get, de emellett a bensőséges hangulatot is, ha kell. 

10. A foglalkozásokat rögzíthetjük kamerával is, ez lehetőséget ad az 

önelemzésre és értékelésre is. Fontos, hogy a felvétel a tanulók 

tudtával és beleegyezésével történjen. 

9.2.2 A kommunikációs stílus 

Ez a kérdőív a kommunikációs stílus megismerését segíti.  
Olvassa el a következő állításokat és ítélje meg mennyire illenek Ön-

re! 
 
Teljesen jellemez az adott állítás=5, jellemez az adott állítás=4, nem 

tudom eldönteni=3, nem jellemez az adott állítás=2, egyáltalán nem jel-
lemez az adott állítás=1 

 
1. Mindenféle emberrel kellemesen tudja érezni magát 
2. Könnyen nevet 
3. Készséggel kifejezi mások iránti csodálatát 
4. Amit mond, az rendszerint hatással van az emberekre 
5. Olyan benyomásokat hagy az emberekben, amelyekre feltétlenül 

emlékeznek 
6. A jó viszony érdekében szokásszerűen megköszöni a másik köz-

reműködését 
7. Nagyon jó kommunikátor 
8. Némely ideges modorosságok tapasztalhatóak a beszédében 
9. Nagyon lezser laza kommunikátor 
10. Ha nem ért egyet valakivel, nagyon gyors a kihívásban 
11. Mindig pontosan fel tudja idézni utólag, hogy egy személynek mi 

volt a véleménye 
12. Nagyon könnyű felismerni a hangját 
13. Nagyon precíz kommunikátor 



KAPCSOLATI KÉSZSÉGEK 

63 

14. Határozott benyomást tesz az emberekre 
15. A beszéde ritmusára vagy folyékonyságára időnként hatással van 

az idegessége 
16. Feszültség alatt ellazultan beszél 
17. A szeme pontosan azt tükrözi vissza amit érez, amikor kommuni-

kál 
18. Sokszor dramatizál dolgokat 
19. Mindig nagyon könnyű számára idegenekkel egyenlő alapon tár-

gyalni 
20. Rendszerint szándékosan úgy reagál, hogy az emberek tudják: 

figyel rájuk 
21. Rendszerint keveset mond magáról az embereknek mindaddig 

amíg jól meg nem ismerte őket 
22. Amikor kommunikál, rendszeresen mesél vicceket, anekdotákat, 

történeteket 
23. Állandóan hajlamos arra, hogy gesztikuláljon, amikor kommunikál 
24. Szélsőségesen nyitott kommunikátor 
25. Hangosan szokott kommunikálni 
26. Idegenek kis csoportjában nagyon jó kommunikátor 
27. Vitákban ragaszkodik a nagyon precíz meghatározásokhoz 
28. A legtöbb társas helyzetben általában nagyon gyorsan szót kér 
29. Abszolút könnyű számára tartósan beszélgetni egy ellenkező 

neművel, akivel épp akkor találkozott 
30. Igen akkurátus szeret lenni, amikor kommunikál 
31. Mivel erős hangja van, könnyen félbeszakíthat egy beszélgetést 
32. Gyakran fejezi ki testével és hangjával azt, amit kommunikálni 

akar 
33. Erőteljes hangja van 
34. Kész személyes dolgokat feltárni önmagáról 
35. Uralja a társas helyzeteket 
36. Erős vitatkozó 
37. Ha egyszer bepörög egy heves vitában, nagyon nehéz leállítani 

önmagát 
38. Mindig különösen barátságos kommunikátor 
39. Igazán szereti nagy figyelemmel hallgatni az embereket 
40. Nagyon gyakran ragaszkodik ahhoz, hogy az emberek dokumen-

tálják vagy valamiféle bizonyítékkal támasszák alá azt, ami mel-
lett érvelnek 

41. Megpróbálja gondjaiba venni az ügyeket, amikor emberek között 
van 

42. Terhes számára belecsöppeni egy lezáratlan vitába  
43. A legtöbb társas helyzetben hajlamos arra, hogy sokat beszéljen 
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44. Nem verbális módon nagyon kifejező társas helyzetekben 
45. Ahogy mond valamit. az rendszerint benyomást tesz az emberek-

re 
46. Amikor kommunikál nagyon bátorítóan szokott hatni az emberek-

re 
47. Aktívan használ sok arckifejezést, amikor kommunikál 
48. Nagyon gyakran túlzó szavakat használ, hogy hangsúlyozzon va-

lamit 
49. Különösen figyelmes kommunikátor 
50. Általában nyíltan kifejezi az érzéseit és az érzelmeit 

 
Értékelés: 
 
A következő táblázat 11 alskálát tartalmaz. Mindegyik alskála mellett 

szerepel, hogy melyik tételek tartoznak oda. Az F fordított tételt jelent, 
vagyis, ha öt pontot adott rá az egyet ér, ha négyet az kettőt, ha hármat 
az marad három, ha kettőt, úgy négy pontot, ha pedig egyet úgy öt pon-
tot ér a válasza. 

1. táblázat 

 

Adja össze a tizenegy alskálánál a pontjait. A kérdőívnek nincs meg-
oldó kulcsa, azt érdemes megnéznie, hogy melyik alskálában ért el –
önmagához képest –magas vagy alacsony pontot. 
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A kommunikátor képe, az azt jelenti, hogy mennyire tartja ön jó kom-
munikátornak magát, így ez az alskála kilóg a többi közül7  

9.2.3 Ismerkedési, kapcsolatteremtési játékok 

a) Én még soha 
A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék, amely 

felnőtteknek, esetleg idősebb serdülőknek ajánlott. 
Időkeret: 15-20 perc 
 
A játék leírása: A játékosok körben ülnek, és sorban mindenki mond 

valamit, amit még sohasem tett, de amiről azt feltételezi, hogy a csoport 
többi tagja már igen.  

Például azt mondhatja: „Én még sohasem voltam Budapesten”. Ha si-
kerül olyat találnia, amit a többiek már tényleg csináltak egy pontot kap. 
Az nyer, aki először gyűjt össze három pontot. 

 
b) Füllentős 

A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és az együvé 
tartozás érzésének kialakulását is, és minden korosztálynál használható.. 

Időkeret: 15-20 perc 
 
A játék leírása: A csoporttagok körben ülnek. A feladat az, hogy min-

denki három tényt mondjon magáról, ezek egyike füllentés. A csoporttár-
saknak kell kitalálni, hogy az. Ha először tévednek, még választhatnak a 
fennmaradó két lehetőség közül. A játék addig tart, amíg mindenki sorra 
nem kerül.  

 
c) Három tárgy 

A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és az együvé 
tartozás érzésének kialakulását is. 

Időkeret: 15-20 perc 
 
A játék leírása: Mindenki kiválaszt otthon három tárgyat és ezt a tré-

ningre magával hozza. A cél az, hogy ezen a három tárgyon keresztül 
mutassa be magát a többieknek. A tárgyak szimbolizálhatják őt, vagy a 
számára fontos történéseket, élete kulcsszemélyeit stb. a tagok körben 
ülnek, és sorban megnézik mindenki tárgyait. Ezután a csoport megbe-
széli az élményeiket, kinek sikerült a legjobban szimbolizálni magát a 
tárgyakkal. 

                                                
7
 Rudas, János (2001)Delfi örökösei. Önismereti csoportok –elmélet, módszer, gyakorla-

tok. Új mandátum, Budapest. 
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9.2.4 A verbális és nem verbális kommunikáció fejlesztése 

a) A szöveg marad 
Alkalmas a verbális és a nem verbális kommunikáció fejlesztésére. 
Időkeret: 30-45 perc 
Eszközigény: papír, toll 
A játék leírása: A játékosok párokat alkotnak. Közösen kitalálnak és 

leírnak egy rövid dialógust. Ezt a szöveget kell előadniuk különböző szi-
tuációkban. A szöveg mindig ugyanaz marad, csak a helyzet változik. A 
játékosok megélik, hogy ugyanannak a szövegnek a jelentése, hogyan 
módosul és változik, ha más nem verbális jelzések egészítik ki, a hely-
zetnek megfelelően. 

 
b) Csak rám figyelj! 

A feladat egyfajta kommunikációs küzdelem három fél között a figye-
lemért, ilyen módon a társas hatékonyság szintjének mérője is lehet. 

Időkeret: 20-30 perc 
A játék leírása: A csoporttagok félkörívben ülnek, három személy lesz 

a játékos.  
A feladat egyszerű: ketten elmélyülten beszélgetnek, úgy, hogy csak 

egymásra figyelhetnek közben. A harmadik feladata, hogy bármilyen 
eszközzel, de anélkül, hogy a másik két játékoshoz érne, magára vonja 
valamelyik beszélgetőtárs figyelmét.  

Érdemes előre meghatározni az idői keretet mondjuk 2-5 perc között. 
Utána más csoporttagok is kipróbálhatják magukat a „beszélgető” és a 
„megzavaró” szerepkörében is. 

 
c) Ház, fa, kutya 

A gyakorlat egyrészt alkalmas a non-verbális kommunikáció és az 
empátia gyakorlására, másrészt arra, hogy csoporttagok átéljék a társas 
hatékonyságukat és azt, hogy mennyire fontos számukra mások irányí-
tása. Egyúttal a személyes befolyásolás tényezőiről élményt, tapasztala-
tot szereznek. 

Időkeret: 10-20 perc 
Eszközigény: A/4 formátumú papír minden párnak, alátét, íróeszkö-

zök, lehetőleg színes filctoll, páronként 1 db. 
A játék leírása: A csoport párokra oszlik. Minden pár két tagja egy-

mással szembefordulva foglal helyet, térdük összeér, rajta elhelyezve a 
papírlap az alátéttel, és a filctollat mindketten megfogják. Ha a létszám 
páratlan, akkor vagy az egyik csoporttagot megfigyelőnek kérjük fel, vagy 
a csoportvezető beszáll a játékba. A csoportvezető arra kéri a résztvevő-
ket, hogy mindenki hunyja be a szemét és képzeljen el egy tetszés sze-
rinti tájat, benne egy házzal, a ház mellett egy fával, mellette, kutyával. 
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Engedjék szabadon képzeletüket. Kb.2-3 perc múlva a csoportvezető 
arra kéri a párokat, hogy szavak nélkül, teljes csendben rajzoljanak, a 
filctollat együtt fogva, egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy kutya.  

Amikor minden pár elkészült a feladattal, a képeket közszemlére tesz-
szük. A párok beszámolnak érzéseikről, tapasztalataikról, elemzik a pro-
duktumot, és közösen megbeszélik, milyen élményeket szereztek a non-
verbális kommunikációval, az empátiával, egymás befolyásolásával kap-
csolatban. 

9.2.5 Érzések kifejezését, empátiás készséget fejlesztő 
gyakorlatok 

a) Emóciók 
Az érzelmek nem verbális kifejezése, és ezek felismerése fejleszthető 

általa. 
Időkeret: 15-20 perc 
A játék leírása: A tagok körben ülnek. Minden tagnak egy-egy érzést, 

egy-egy emóciót, érzelmet kell életre keltenie, szavak nélkül, pusztán 
nem verbális jelzésekkel megjelenítenie. A többieknek kell kitalálnia, mi 
lenne az adott érzelem.  

Változatok: A játék úgy is játszható, hogy a csoportvezető előre, cet-
likre felír érzelmeket és minden csoporttag húz egyet, de úgyis, hogy 
mindenki keres magának egy olyan érzelmet, amit jellemzőnek érez az 
adott pillanatban saját magára. 

 
b) Ismételd el más szavakkal 

A kommunikációs készségek fejlesztését, a szókincs fejlesztését segí-
ti, és az érzelmek kifejezéseit is gazdagítja. 

Időkeret: 10-20 perc 
 
A játék leírása: A csoport körben ül. A csoportból valaki elmond egy 

tetszőleges rövid történetet. A mellette ülő ugyanezt a történetet más 
szavakkal ismétli meg, de a kikötés az, hogy közben egyetlen egy azo-
nos szó sem használható fel. Aki téveszt, annak kétszer kell történetet 
ismételnie. Addig játsszuk, amíg mindenki egyszer mesélő és ismétlő is 
lesz. 

 
c) Szeretem - nem szeretem 

A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék. Később 
is játszható, mert segíthet az értékek vagy érzések tisztázásában. 

Időkeret: 20-30 perc 
Eszközigény: papír, toll 
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A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Minden játékos ír egy listát 
öt olyan dologról, amit szeret és öt olyan dologról, amit nem szeret. Ezek 
bármi lehetnek, tárgyak, tulajdonságok, események, stb. Ha kész van-
nak, összehajtogatják a papírokat és a csoportvezetőnek adják. A cso-
portvezető felolvassa a listákat és a játékosok feladata kitalálni, ki írta az 
adott papírt. 

9.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

9.3.1 Összefoglalás 

A leckében a szerző gyakorlatokat gyűjtött össze, melyekkel a peda-
gógus saját csoportjában vagy osztályában felmérheti, majd fejlesztheti a 
tanulók kommunikációját. A bemutatott játékok és tréninggyakorlatok 
csak ízelítőt adtak az egyes témakörökből, további gyakorlatok a téma 
bőséges szakirodalmában olvashatóak.  

9.3.2 Önellenőrző kérdések 

Gondolja végig, hogyan szervezne meg egy kommunikációt fejlesztő 
csoportot! Mit mondana erről a kollégáinak, a tanulóknak és a szülők-
nek? 

9.3.3 Gyakorló tesztek 

1. Feleletválasztós tesztkérdések - Csak egy jó válasz lehetséges! 
a) A tanulók kommunikációját folyamatosan kell fejleszteni, nem 

szükséges külön órát biztosítanom erre. 
b) A kommunikáció fejlesztésére mindenkinek szüksége van, ezt be 

kell iktatni az órarendbe! 
c) Ha az osztályomban valamilyen kommunikációs probléma merül 

fel, erre tanításon kívül foglakozást szervezek. 
 

2. Igaz – hamis állítások – Csak egyetlen jó válasz lehetséges! 
a) A csoportfoglalkozást ugyanúgy meg kell terveznem, mint egy ta-

nítási órát. 
b) A csoportfoglalkozásra nem kell külön készülnöm, mert a helyzet 

majd úgyis adja magát... 
c) A csoportfoglalkozáson akkor jó a hangulat, ha a tanulók javasol-

ják a feladatokat. 
 

3. Feleletválasztós tesztkérdések - Több jó válasz is lehetséges! 
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a) A csoportfoglalkozáson jó, ha az egész osztály jelen van, mert így 
formálódik a közösség is. 

b) A foglalkozáson ügyelnem kell arra, hogy mindenki szót kapjon. 
c) Ha komolyan veszem a dolgot, akkor ez egy ugyanolyan óra, te-

hát itt is kell értékelnem osztályzattal a tanulókat. 
d) Ha az osztályt több csoportra osztom fel, a létszám ideális lesz a 

foglalkozáson. 
e) Ha felmerül a kommunikációfejlesztés szükségessége, akkor a 

foglalkozáson mindenkinek kötelező részt vennie. 
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10. LECKE: A KEZDŐ PEDAGÓGUSOKAT ÉRINTŐ 

PROBLÉMÁK, AZ ÖNFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI 

10.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke áttekinti a kezdő pedagógusokat érintő problémák körét. Ösz-
szehasonlítást ad a pályakezdő és a már tapasztalattal rendelkező taná-
rok tevékenységében és gondolkodásában érzékelhető különbségekről. 
Kitér a pályakezdés időszakában tapasztalható nehézségekre, javaslato-
kat fogalmaz meg ezek áthidalására. 

10.2 TANANYAG 

10.2.1 Kutatások a pedagógussá válás témájában 

A pedagóguskutatások nemzetközi szakirodalmában az 1960-as 
évektől jelent meg az új címszó: a kezdő pedagógus fogalma. A kezdő 
pedagóguskutatás számos kapcsolódó diszciplína korszerű eredményeit 
ötvözve (kognitív pszichológia, kognitív pedagógia, döntés-kutatások, 
konstruktivizmus stb.) újszerű válaszokat fogalmaz meg a pedagógus-
képzés régóta megválaszolatlan kihívásaira, így a hazai elmélet és gya-
korlat számára is fontos tájékozódási területté kell, hogy váljon. 

A kutatások főbb állomásai: 
 
A pedagógus tulajdonságainak, személyiségének, tevékenységeinek 

kutatása után, a szakma érdeklődésének középpontjába a pedagógus-
gondolkodás és a döntéshozatal került. 

 
A kognitív pszichológia, majd a kognitív pedagógia megjelenésével a 

kutatás egyik fontos iránya és egyben módszere a kezdő és a tapasztalt 
tanárok kognitív struktúrájának és e struktúra működésének összehason-
lító elemzése lett.  

 

Ezzel párhuzamosan a szakma tanulásának, a pedagógussá válás fo-
lyamatának és a mesterség rutinjának a megválaszolatlan kérdései is a 
fenti irányba terelték a kutatásokat, míg sajátosan új metodikával bíró, 
önálló kutatási területté nem fejlődött a kezdő, illetve a tapasztalt tanárok 
vizsgálata. A kutatások alapvető motívuma nem pusztán a tanárrá válás 
folyamatának új szempontú leírása, a „jó tanárrá” válás titkának megfej-
tése, hanem egyben a szakma tanulásának segítése is.8 

                                                
8
 Szivák Judit: A kezdő pedagógus In: Iskolakultúra 1999/4. 3.old. 
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A pedagógussá válás problematikájával foglalkozó kutatások a kérdés 
komplexitásának megfelelően sokirányúak: 

− Integrálják a pedagóguskutatás és a pedagógusképzés-kutatás 
területeit és módszertanát.  

− Magukban foglalják az úgynevezett karrierkutatásokat, melyek el-
sősorban a pályaszocializáció kérdéseivel foglalkoznak.  

− A pszichológiai megközelítések elsősorban a pályaalkalmasság, a 
pályakép, a pálya identifikáció és a pályafejlődés fogalmának, je-
lenségének tisztázása révén segítheti a pályakezdés problemati-
kájának kutatását. 

Pszichológiai megközelítések 

D. Super elméletében a „pálya” képességek, személyiségjellemzők és 
érdeklődési körök struktúráját igényli, s a szakmai fejlődés a pályafutás 
során nem más, mint az egyén öndefiníciójának megvalósulása. 

Rókusfalvy Pál megkülönbözteti a pályaválasztás és a pályaérettség 
fogalmát, mely elkülönítés egyrészt felhívja a figyelmet a jelöltek pályavá-
lasztásának, a választás vizsgálatának jelentőségére, kiemeli a pálya-
érettség formálásában, a képzésben eltöltött évek jelentőségét, és ter-
mészetes magyarázatát adja a kezdés problematikájának. 

Ritoókné a pálya identifikáció kérdését kutatva arra hívja fel a figyel-
met, hogy a pályaidentitás csak olyan fejlődési folyamat eredménye le-
het, mely során az egyén bejárhatja az elégedettség, az eredményesség, 
az önmegvalósítás útját. 

Estefánné Varga Magdolna és Ludányi Ágnes kutatási eredménye 
szerint a leendő tanárok előzetes pályaképe nem reális ön- és pályais-
mereten alapul, hanem főként konvencionális sztereotípiákat és a koráb-
bi iskolás szereptalálkozások élményeit tartalmazza. 

Szociológiai megközelítések 

Salamon Zoltán és Széphalmi Ágnes empirikus vizsgálata a pedagó-
gusok életmódjáról és tevékenységéről kimutatta a pedagógus pálya 
tekintélyének, a pedagógusok közérzetének, életminőségének fokozatos 
romlását, ezzel kapcsolatban a másodállás kényszerének problematiká-
ját, s azt a tényt, hogy a fiatalok sokkal rosszabbnak élik meg iskolájuk 
légkörét és szakmai helyzetét, mint idősebb kollégáik. 

Rendkívül kifejező egy német publicista megfogalmazása: „Valószínű-
leg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellent-
mondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Röviden: a tanár-
nak az a feladata, hogy az élsportolók és a mozgáskorlátozottak 
vándorcsapatát ködben, úttalan utakon észak–dél irányában vezesse 
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úgy, hogy mindenki a legjobb hangulatban, s lehetőleg egyszerre érkez-
zen meg három különböző célba.” 

A legfontosabb kezdő tanári problémák – „Minden kezdet ne-
héz” 

Simon Veenman (1984) munkássága nyomán került a szakmai köztu-
datba a „reality shock” – a pályakezdés kritikusan problématerhelt szaka-
szának leírása, a „tünetek azonosítása, meghatározó jelentősége a pálya 
további alakulásában. 

M. Young és J. Beverly (1992) a kezdő tanárok aggodalmait vizsgálva 
összeállított egy problémarangsort és ismét rámutatott az első tanítási év 
magas bizonytalanságérzésére a pedagógusok tanári kompetenciájával 
kapcsolatban. 

A kezdő tanárokra váró nehézségek alábbi kategóriái állapíthatók 
meg: 

− a tanulócsoportokat alkotó tanulók eltérő személyiségével, ké-
pességeivel kapcsolatos tervezési, szervezési, módszertani prob-
lémák; 

− a fegyelmezéssel kapcsolatos kérdések; 

− a módszertani felkészültség, a sokszínű módszertani kultúra, illet-
ve az adaptációs készség hiánya; 

− a beilleszkedés nehézségei, személyes és szakmai kapcsolatok a 
szervezetben (iskolavezetéssel, kollégákkal, szülőkkel); 

− a túlterhelés (adminisztráció, osztálylétszámok) valós és a rutinta-
lan szervezésből fakadó nehézségei; 

− tanácskérés–tanácsadás, s reális ön- és tevékenységértékelés 
nehézségei. 
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Különbségek a kezdő és tapasztalt tanárok tevékenységében és 
gondolkodásában 

2. táblázat! 
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A tanári önismeret 

A pályakezdéssel járó nehézségek egyik fontos oka a képzés reflektív 
elemzéseinek és a szakmai környezet reflektív dialógusainak hiánya, ami 
olyan eszköztelenséget okoz a felmerülő problémákkal szemben, amely 
szükségszerűen védekező, defenzív stratégiák kialakulásához vezet.  

Paradox helyzetben vannak a tapasztalatokkal még nem bíró peda-
gógusok, akik a beilleszkedés, a szakmatanulás legnehezebb szakaszá-
ban, olykor minden külső segítség nélkül, de számtalan külső visszajel-
zés és belső konfliktus (szakmai és személyes egyaránt) kereszttüzében 
néznek szembe önmagukkal, egyik pillanatról a másikra most már felelős 
tanárként. 

Az eszköz a pedagógus munkájában a reflektív gondolkodás és gya-
korlati kifejlesztése.  

A reflektív tanítás a pedagógiai tevékenységet tudatosan elemző gon-
dolkodás és gyakorlat, mely biztosítja az oktató-nevelő tevékenység fo-
lyamatos önellenőrzését és ezen alapuló fejlesztését. 

A reflektivitásnak két irányát különböztethetjük meg:  

− a tanulók, a tanulócsoport történéseire, 

− és a tanár saját személyére, nézeteire és tevékenységére irányu-
ló reflexiókat. 

 
A reflexió eszközével élnek a tanárok, amikor saját maguk között 

megbeszélve, kollegiális keretek között el tudják dönteni, hogy a problé-
más esetek milyen megoldása a legcélravezetőbb. 

A reflektálás során a tanárok tudatosan választanak különböző tanítá-
si elméletek között, s olyan módszereket alkalmaznak, amelyek tapaszta-
lati úton eredményesnek bizonyultak. 

A reflektív gondolkodás segítségével új helyzetmegélési és megoldási 
technikákat fejleszthetnek ki, és így a tanítást, mint egészet, és annak 
komplex környezetét új megvilágításba helyezhetik, hatékonyabban irá-
nyíthatják. 

Önelemző eljárások és fejlesztő technikák 

1. Strukturált beszélgetés 
A reflektivitás fejlesztésére alkalmazott leginkább elterjedt eljárás. A 
kollégákkal történő strukturált beszélgetés során gyakorolhatják a 
pedagógusok az egyes reflektív, problémamegoldó és gondolkodási 
mintákat.  
Lépései: 

– az oktatási vagy nevelési helyzettel kapcsolatos probléma 
tisztázása önmagunknak feltett kérdések segítségével 
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– az újradefiniált probléma összegzése 
– lehetséges megoldások gyűjtése, generálása és annak elő-

vetítése, hogy milyen hatást váltanának ki, ha ezeket a való-
ságban alkalmaznánk 

– különböző lehetséges értékelési utak megtalálása a kiválasz-
tott megoldás hatásosságára vonatkozóan 

 
Ez a technika nem csupán segítő partnerrel, hanem egyedül is elvé-

gezhető, ha a felsorolt lépéseket betartjuk. Az önkérdezés fejlesztő ha-
tással van az önértékelésre, a reflektív gondolkodásra és a tanári tevé-
kenységek hatékonyabbá tételére is. 

Javasolt szempontok 

A beavatkozás megtervezése: 
1. Mi a probléma? 
2. Kik az érintettek? 
3. Melyek a különböző érintettek szükségletei az adott helyzetben? 
4. Biztosan szükség van beavatkozásra? Ha igen, miért? Ha nem, 

miért nem? 
5. Van-e valamilyen külső keret (például törvényi szabályozás), ami-

re figyelni kell az adott helyzetben? 
6. Mi a célja, mit szeretne elérni a beavatkozással? 

 
A beavatkozás végrehajtása: 
7. Hol vannak az érintettek érzékeny pontjai; mi az, amit semmikép-

pen nem szabad tenni vagy mondani? 
8. Mit tesz (mit tett, mit tenne), milyen körben? 
9. Hogyan kell (kellett) a konkrét beavatkozást előkészíteni? 
10. Milyen érzéseket keltett (kelt, várhatólag fog kelteni) a beavatko-

zás az érintettekben? 
11. Milyen közvetlen és milyen távoli következményekkel kell szá-

molni a választott megoldásmód alkalmazása esetén? Miért? 
12. Milyen szakmai kérdéseket vet föl ez a helyzet? Milyen források-

ból meríti a szakmai érveit a választott megoldás mellett? 
13. Milyen szakmai segítségre számíthat a választott megoldás so-

rán? 
 

A beavatkozás értékelése: 
14. Mi az, ami a várakozások szerint történt, és melyek az ettől való 

eltérések? 
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15. Milyen új probléma jelentkezik ebben a helyzetben, illetve hogyan 
tudjuk átfogalmazni a helyzetet az elmozdulás tükrében – van-e 
további teendő, micsoda? 

16. Eredményesnek tartható-e a beavatkozás, miért? 
17. Megelőzhetőek-e a továbbiakban a hasonló helyzetek? Minek kell 

történnie ehhez? Kik segíthetnek ebben? 
18. Milyen tanulsággal szolgálhat ez a helyzet a további munkához? 

Fogalmi térkép készítése  

A problémák analizálásának és az okok feltárásának, megértésének 
technikája. Lényege: a szakmai probléma lehetséges okait próbáljuk ösz-
szegyűjteni, majd ágrajzszerűen ábrázolni.  

Pedagógiai feljegyzések, naplózás 

A saját magunk által készített feljegyzések újraolvasásakor más meg-
világításba kerülhetnek akkori érzelmeink, választott reakcióink és dönté-
seink. Ez a műfaj különösen alkalmas a helyzetekhez kötődő érzelmeink 
önvizsgálatára.  

10.3 10.5. ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

10.3.1 Összefoglalás 

A lecke bemutatta a pedagógussá válás problematikájával foglalkozó 
hazai és nemzetközi kutatások főbb eredményeit, ismertette a különböző 
– pszichológiai, szociológiai – megközelítéseket. Feltárta a kezdő peda-
gógusokat érintő főbb nehézségeket. Összehasonlította a kezdő és ta-
pasztalt tanárok tevékenységében valamint gondolkodásában megfigyel-
hető alapvető különbségeket. A tanári önismeret fejlesztéséhez jól 
alkalmazható módszerekkel ismertette meg a hallgatót. 

10.3.2 Önellenőrző kérdések 

A javasolt szempontsor segítségével elemezze az alábbi esetet! 
 

Angol nyelv és irodalmat tanít egy középiskolai osztályban. A témazá-
ró dolgozatok kijavítása után bemondás alapján írja be a jegyeket a nap-
lóba. Az egyik diák egyes helyett kettest diktál be. Csak a szünetben 
gondolkodik el azon, hogy mintha egyes lett volna ez a dolgozat. Oda-
megy a diákhoz és megkérdezi hányas lett a dolgozata, aki nevetve 
mondja, hogy egyes. 
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Megoldási módok: 

1. A hazugság miatt két egyest ír be a naplóba angolból. 
2. Beírja a valódi jegyet és osztályfőnöki intőt adat a csalásért. 
3. Az osztályban mindenkitől visszaveszi a dolgozatokat és ellenőrzi a 

naplóba kerülő jegyeket. Aki másnapra nem hozza el a füzetét annak 
egy jeggyel rosszabbra változtatja a beírtat. 

4. Nagyon csalódott és egy egész angol órát szán a csalás megbeszé-
lésére. 

5. Kijavítja a jegyet, és nem törődik többet vele. Előfordul ilyen csínyte-
vés. 

6. Kijavítja a jegyet és megígéri a diáknak, hogy ezért nem engedi át 
évvégén. 

 

10.3.3 Gyakorló tesztek 

1. Feleletválasztós tesztkérdések – Válassza ki, melyik mondat igaz! 
a) A kezdő pedagógusok könnyen megbirkóznak a tanulók 

személyiségéből eredő problémákkal, mert korban közel 

állnak hozzájuk. 

b) A kezdő pedagógusok leggyakoribb problémái a fegyel-

mezéssel és az adminisztrációs tevékenységgel kapcsola-

tosak. 

 
2. Feleletválasztós tesztkérdések - Több jó válasz is lehetséges! 
A kezdő és tapasztalt pedagógusok között különbség van: 
  
a) a tanítási óra megtervezésében 

b) életkorban 

c) a tanulói viselkedés beazonosításában 

d) a fegyelmi problémák során alkalmazott módszerekben 

 

3. Feleletválasztós tesztkérdések – Csak egy jó válasz lehetséges! 
A pedagógiai tárgyú feljegyzéseink újraolvasásakor 

a) lehetőségünk van kijavítani a helyesírási hibáinkat 
b) ráébredhetünk tudatlanságunkra és alkalmatlanságunkra 
c) más megvilágításba kerülhetnek akkori érzelmeink, választott re-

akcióink és döntéseink 
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11. LECKE: OSZTÁLYTERMI INTERAKCIÓK ELEMZÉSÉNEK 

MÓDSZEREI 

11.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A társas érintkezés alapegységei az interakciók, melyek a pedagógiai 
folyamatban, a tanórákon számtalan esetben felismerhetők. A kurzus 
bevezeti a hallgatókat az osztálytermi interakciók kutatásába, ismerteti a 
leggyakoribb módszereket. Ezek elsajátítása után a hallgatók képesek 
lesznek a tanulási folyamatban részt vevők viszonyát, a pedagógus 
eredményességét ezekkel az eljárásokkal is mérni. 

11.2 TANANYAG 

11.2.1 Az interakció értelmezése 

Az interakció kifejezést több tudományterület és a köznyelv is gyakran 
használja. A továbbiakban kronológiailag áttekintjük ennek kommuniká-
cióelméleti, szociálpszichológiai és pedagógiaelméleti megközelítéseit.  

Kommunikációelméleti megközelítés 

Legismertebb képviselői az interakció kifejezést egyszerűen a kom-
munikáció fogalmával azonosítják. 

Buda Béla (1986), a terület hazai szakértője megkülönbözteti az inte-
rakciót a puszta kommunikációtól, arra alapozva, hogy a kommunikáció 
nem mindenáron szükséges velejárója a kölcsönhatás, az interakciónál 
viszont feltétel a kötelező viszontválasz képében. Számára az interakció 
tágabb értelmezésű, mert olyan cselekvéses megnyilvánulást tartalmaz, 
ami a másokkal történő együttműködés során létrehoz valami sajátosan 
megalkotott emberi produktumot. Emellett, míg a kommunikáció jellem-
zően kétszemélyes vagy arra bontható történéseket jelent, addig az inte-
rakciós helyzet kialakulhat csoportos, társas szituációban is.  

Más kontextusban is megerősíti a kommunikáció és interakció eltérő 
szinten való voltát, miszerint „a kommunikáció tehát interakciós ese-
mény, interakcióban sajátítjuk el, megtanulásához szükséges az interak-
ció mindkét pólusa” (Buda, 1992, 35. o.), ami az ingert és a reakciót je-
lenti. 

Fodor László (2003) az interakciót a kommunikációnál szintén tágabb 
jelentéstartalommal ruházza fel, azonosítva mindenféle cselekvéses 
megnyilvánulással, nem csupán a kommunikációs csatornák egyszerű 
működésével, vagyis jelközlés-váltással. 
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Pszichológiai értelmezés 

A társas kapcsolatokat vizsgáló pszichológusok képviselői közül is 
többen többféleképpen értelmezték az interakciót.  

G. Donáth Blanka (1975) röviden személyek közötti érintkezésnek, 
egyfajta kölcsönhatásnak aposztrofálta.  

Szitó Imre (1983), egyetértve a kaliforniai iskola képviselőivel, gyakor-
latilag szintén kommunikációként említette, melynek során azonban a 
benne részt vevők hatást gyakorolnak egymásra, miközben gondolatok 
és érzelmek cseréje, megosztása zajlik, mindig valamilyen meghatáro-
zott kontextusban.  

Forgács József (1993), a személyközi kapcsolat kialakítására való fo-
gékonyság jelentőségére hívja fel a figyelmet, amit a gyakorlati élet szá-
mos területén alkalmassági követelménynek tart. 

Szabó István (1994) minden interperszonális kapcsolat esszenciája-
ként aposztrofálja a kölcsönös egymásra hatáson alapuló interakciót, 
melyet a szereplők részéről egyeztetett jelentések szabályoznak a kap-
csolat ésszerű alakítása céljából. 

Csepeli György (1997) a rétegzettebb felfogást képviselőkhöz társul, 
az interakciót szintén megkülönböztetve a kommunikációtól: az interakció 
két vagy több személy között létesülő viszony, melyet közösen egyezte-
tett jelentések szabályoznak a felek mindenkori szükségleteinek megfele-
lően, amelyek a felek racionalitása, vezérlő értékei által meghatározottan 
arra indítják őket, hogy ésszerűen és hasznot hajtóan bonyolítsák le kap-
csolataikat egymással. 

Vörös Anna (2004) a fogalom révén szintén a kommunikációt említi, 
de leszűkítve a szereplők közötti kölcsönhatásra, amely befolyásolja 
azok kapcsolatát, közérzetét. A részt vevő személyek interaktívak, az 
egyik fél jelzését a másik fél viszontjelzése követi. Kitér az interakció 
során megvalósuló információátadás folyamatára is, amikor az üzenet az 
adótól indul megfelelő kódolást követően, majd egy meghatározott csa-
tornán „utazva”, dekódolás után érkezik meg a vevőhöz. Szintén kiemeli 
azt a mindig meglévő, de aktuálisan meghatározott kontextust, ami szük-
séges az üzenet pontos megértéséhez. 

Összegezve: az interakció legalább két ember egymásra ható érintke-
zését jelenti viselkedésük befolyásolásának érdekében. A résztvevők 
készen állnak magatartásuk, viselkedésük megváltoztatására. Az inte-
rakció az emberi kapcsolatok feltételeként is értelmezhető, akciók és 
reakciók folyamataként. Ehhez kapcsolódóan a kommunikáció gyakorlati-
lag az interakció eszközeként, megvalósulásának kritériumaként, illetve 
olyan elemeként fogható fel, melynek tartalma az információcserét hor-
dozó jel. 
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11.2.2 Az interakció pedagógiai jelentősége 

A kommunikációelméleti és a pszichológiai megközelítéseket értel-
mezve megállapíthatjuk, hogy az interakciók a társas együttélés nélkü-
lözhetetlen elemeiként azonosíthatók.  

A tanulás-tanítás folyamata sem más, mint személyek közötti interak-
ciós láncolat. A tanórákon megfigyelhető interakciós helyzetek már az 
1960-as évektől számos esetben kerültek a pedagógiai témájú vizsgáló-
dások kereszttüzébe. Mivel az oktató-nevelő munka eredményességét 
alapvetően a pedagógus tevékenysége, interakciós készsége határozza 
meg, így a kutatások többnyire a tanulási folyamatot irányító szakember 
személyére fókuszáltak. 

A téma úttörője, az amerikai Flanders, leginkább a tanár verbális te-
vékenységre összpontosított. 

Cheffers a nem-verbális elemek megfigyelhetőségének lehetőségével 
még egzaktabb tanári tevékenység-elemzést tett lehetővé, majd mindezt 
kiterjesztette a tanulók irányába is. 

A téma kutatása pedagógiai szempontból azért is jelentős, mert a ta-
nár-diák között megvalósuló interakciós folyamat modellként szolgál a 
tanulók viselkedésében is. Az interakció-elemzéssel az oktató-nevelő 
munka hatásfoka is lemérhető, mert segítségével képet kaphatunk a pe-
dagógus nevelői stílusáról, ezzel kapcsolatos nézeteiről, eredményessé-
géről, sőt akár az aktuális tanár-diák viszonyról is.  

Thomas Gordon (1980) szerint, a tanár-diák közötti interakciók vizsgá-
lata a nyíltság, őszinteség, törődés, a kölcsönösen kielégített igények 
megvalósulásának vonatkozásában, illetve az arra adott megfelelő tanári 
reflexiók elősegíthetik a jó kapcsolati modell kialakítását. 

11.2.3 Az interakciók kutatásában alkalmazható módszerek 

Az alkalmazandó kutatási módszer kiválasztásánál, a vizsgálat kon-
cepcionális keretének meghatározása után, kétféle kutatási paradigma 
mellett dönthetünk: 

Pozitivista, kvantitatív alapú metodológia alkalmazása 

Ennek során külső szemlélőként, a jelenségtől kellő távolságot tartva 
végezzük mérésünket, az így alkalmazható módszer a megfigyelés.  

Az objektivitás teljesülése érdekében célszerű módszer a strukturált 
megfigyelés. Ennek során a megfigyelő vagy aktívan részt vesz a peda-
gógiai folyamatban, vagy a háttérbe olvad, mindeközben természetes 
formában, vagy előre meghatározott kódok segítségével – közvetlenül, 
vagy technikai eszközök segítségével – végzi el munkáját. 
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Értelmező, kvalitatív metodológia alkalmazása 

Ebben az esetben a vizsgált személy aktuálisan előidézett jelensé-
gekkel kapcsolatos gondolatainak, véleményének, az adott cselekedetet 
okozó szándékának megismerése és feltárása a cél. 

Ebben az esetben a vizsgálatban érintettek azonos jogon nyilatkoz-
hatnak meg aktív kutatói jelenlét, a kutató és a kutatott személy interak-
ciója közepette. Erre alkalmas a videóról visszajátszott tanítási óra támo-
gatott felidézéssel történő elemzése. 

11.2.4 A kategóriarendszeres megfigyelés módszere 

A tanári kommunikáció megfigyelésére és elemzésére dolgozott ki sa-
játos módszert Flanders (1977). A hazai szakirodalom is többször emlí-
tést tesz róla és bemutatásával is foglalkozik, de a megfigyelési kategóri-
ák és az adatok elemzésének módja nem vált széles körben ismertté. 

Bővebben a módszerről és annak elméleti hátteréről itt olvashat:   
http://www.szitoimre.com/doc/06_Kommisk_szito.pdf 

Flanders interakcióelemzési rendszere 

A módszert a tanár és a tanulók között végbemenő interakció leírásá-
ra dolgozta ki, mely kiválóan alkalmas a tanári kommunikáció megfigye-
lésére és elemzésére. Feltételezte, hogy a legtöbb tanítási funkció verbá-
lis kommunikáción keresztül valósul meg, valamint azt is, hogy a 
nonverbális közlések erősen korrelálnak a verbális közlésekkel. Az esz-
köz alapvető célja a tanuló cselekvési szabadságát növelő (indirekt) ta-
nári aktusok megkülönböztetése. 

Kategóriák 

Tanári beszéd rögzítésére 7 kategória 
Tanulói beszéd rögzítésére 2 kategória 
Csönd rögzítésére 1 kategória 
 
Tanári beszéd – Válasz 
1. Elfogad érzelmi megnyilvánulásokat 
2. Dicsér, bátorít 
3. Elfogadja vagy felhasználja a tanulók önálló gondolatait 
 
Tanári beszéd – Kezdeményezés 
4. Kérdez 
5. Előad, magyaráz 
6. Utasít 

http://www.szitoimre.com/doc/06_Kommisk_szito.pdf
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7. Kritizál 
 
Tanulói beszéd – Kezdeményezés – Válasz 
8. A tanuló verbálisan válaszol 
9. A tanuló verbálisan kezdeményez 
10. Csönd, zűrzavar 

 

14. ábra:   

A tanár verbális megnyilvánulásai: 

Reagálások 

1. Elfogadja az érzést: Elfogadja és tisztázza a tanulók érzelmeit, 
mindezt nem fenyegető módon teszi. Az érzelmek pozitívak és negatívak 
is lehetnek. Az érzelmek befolyása vagy felidézése is ide tartozik. 

 
2. Bátorít vagy dicsér: Egy tanuló tevékenységét vagy viselkedését di-

cséri, bátorítja. Ide tartoznak a másokat nem sértő viccek, a hm, a fejbó-
lintás, folytasd stb. 
 

3. Elfogadja vagy felhasználja a tanuló ötleteit: Tisztázza, felhasználja 
vagy továbbfejleszti a tanuló által javasolt gondolatot. A tanár minél több 
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saját ötletét vagy javaslatát hozza be, annál inkább az 5-ös kategóriában 
kell gondolkodni. Ide tartoznak viszont azok a kérdések is, amelyek a 
tanulók ötleteit fejlesztik tovább. 

Kezdeményezések 

4. Kérdést tesz fel: A tartalomra vagy az eljárásra vonatkozó kérdést 
tesz fel a tanár azzal a szándékkal, hogy a tanuló válaszoljon rá. 

 
5. Előadás, elbeszélés, magyarázat: Az adott tartalomról vagy eljá-

rásmód mond el tényeket vagy véleményt. Saját gondolatait fejezi ki. 
Költői kérdéseket tesz fel, amire nem vár válaszokat. 

 
6. Utasításokat ad, irányít: Útmutatást, utasítást, irányítást ad és elvár-

ja, hogy a tanulók kövessék ezt. 
 
7. Kritizálás vagy a tekintély védelme: Olyan kijelentések tartoznak 

ide, amelyekkel a tanár a nem elfogadható tanulói viselkedést elfogadha-
tóvá igyekszik tenni. Annak kijelentése, hogy miért csinálja a tanár azt, 
amit éppen tesz, illetve túlzottan önmagára hivatkozik a tanár. 

A tanulók verbális megnyilatkozásai: 

8. Tanuló reagál: A tanulók olyan verbális megnyilatkozása, amely ta-
nári verbális megnyilatkozásra következik be. A tanár kezdeményezi a 
kontaktust vagy a tanár váltja ki a tanulói megnyilvánulást. 

 
9. Tanuló kezdeményez: A tanulók olyan verbális megnyilatkozásai, 

amit ők kezdeményeznek. Amennyiben a tanár hívja fel a tanulót annak 
jelzéseként, hogy ő beszélhet, akkor a megfigyelőnek kell eldöntenie, 
hogy a tanuló valóban akart-e beszélni. Amennyiben beszélni kívánt, 
akkor ezt a kategóriát kell alkalmazni. 

 
10. Csend: Kommunikációs szünet. 

A rögzítés technikája 

Az osztálytermi történések rögzítése történhet videóval, magnetofon-
nal, valamint közvetlen megfigyelés útján. Minden esetben hosszabb 
gyakorlás után érdemes a jegyzőkönyvvezetést végezni. 

Igen pontosan leképezi az interakció menetét, ha 3 másodpercenként 
végzünk feljegyzést. Erre a célra egy négyzethálós táblázatot készítünk, 
amelyben a sorok száma megfelel annak a számnak, ahány percig fo-
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lyamatosan megfigyelést kívánunk végezni, míg az oszlopok száma 
megfelel az egy perc felosztásának. 

A táblázat üres celláiba bejegyezzük annak a megfigyelési kategóriá-
nak a sorszámát, ami az adott időegységre esik.  

Ha már rendelkezésünkre állnak a megfigyelési adatok, akkor előállít-
hatjuk a viselkedések interakcióját. Ehhez egy 10×10-es táblázat celláiba 
bejegyezzük, hogy páronkénti összehasonlításban milyen típusú viselke-
dések milyen gyakorisággal követték egymást.  

Az ilyen típusú adatelemzés lehetővé teszi, hogy a tanárok és a diá-
kok megnyilatkozásait egy dinamikus értelmezési keretbe helyezzük. Ez 
a táblázat tehát a viselkedési kategóriák páronkénti összehasonlításához 
szükséges. Flanders foglalkozott az interakciós mátrix néhány kitüntetett 
területének értelmezésével is.  

Az értékelés szempontjai: 

1. A táblázatban vagy a mátrixban az A, B, C és D területek egymás-
hoz való viszonya alapján meg lehet határozni a tanári és a tanulói meg-
nyilatkozások százalékos megoszlását, valamint a csend százalékos 
gyakoriságát. 

 
2. Az A és B egymáshoz való viszonya arról ad képet, hogy a tanári 

megnyilatkozáson belül milyen a kezdeményezés és a reagálás egy-
máshoz való viszonya. A kezdeményezés túlsúlya autoriter, a reagálás 
túlsúlya indirektebb óravezetésre utal. 

 
3. Az E terület kilenc cellából áll (1–3 és 1–3): Azt jelzi, hogy a tanár 

mennyire folyamatosan használja a dicséretet, mennyire építően reagál a 
tanulók érzelmeire, mennyire érzékeny a tanulók által felvetett gondola-
tokra. 

 
4. Az F terület (6–7 és 6–7): Azt jelenti, hogy milyen tartósan használ 

a tanár utasításokat és kritikákat, és milyen gyakran követi az egyik a 
másikat. A 6–7 azt jelzi, hogy utasításból kritikába, a 7–6 pedig azt, hogy 
kritikából utasításba megy át a tanári kommunikáció. Ezeknek az átfordu-
lásoknak a nagy száma azt jelzi, hogy a tanár elégedetlen az utasítások 
követésével, s végső soron fegyelmi problémákra utal az osztályban. 

 
5. A G1 és G2 azt jelzi, hogy mi a tanár közvetlen reakciója arra, ha a 

tanulók abbahagyják a verbális megnyilatkozásaikat. A G1 (8–9 és 1–2–
3), a G2 pedig (8–9 és 4–5–6–7) területet öleli fel. A tanári flexibilitásra 
utal, hogy milyen e két terület aránya. Ennek segítségével lehet megkü-
lönböztetni a látszat dicséretet az árnyaltabb dicsérettől, és az ötlet elfo-
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gadásától. Ha a G1 és G2 aránya a G1 javára nagyobb, mint az A és B 
aránya, akkor ez azt jelenti, hogy a tanulói válaszokra adott jóváhagyás-
ok gyorsak, pergőek, rövidek, nem eléggé árnyaltak. 

 
6. A H terület (1–2–3–4–5–6–7 és 8–9): Azt lehet belőle megtudni, 

hogy milyen tanári megnyilatkozások milyen arányban váltanak ki tanulói 
részvételt. Gyors és drillszerű óralefolyásra gondolhatunk akkor, ha nagy 
a cellagyakoriság a 8–4 és a 4–8 cellában, ugyanekkor a 8–8 cellában 
nincs semmi. 

 
7. Az 1 terület (8–9 és 8–9): Tartós tanulói részvételt jelez. Ez a terü-

let tartalmazza a néhány tanuló által tett hosszabb kijelentéseket, de a 
diák-diák interakciót is. 

 
8. A „tartalom kereszt” azt jelzi, hogy milyen az osztály tevékenységé-

nek orientációja vagy tartalma. Ezt megkaphatjuk, ha a kereszt területén 
található gyakoriságokat a területen kívül eső gyakoriságokhoz viszonyít-
juk. A kereszt területén fellelhető nagyobb gyakoriság arra utal, hogy az 
órán a tantárgyi tartalomra helyeződött a hangsúly, amit az elhangzó 
kérdések és magyarázatok nagy száma támaszt alá. 

 
9. A diagonálisan elhelyezkedő cellák 1–1-től 10–10-ig azt jelentik, 

hogy a kommunikáló személy ugyanazt a kommunikációs kategóriát 
használja hosszabb ideig, folyamatosan. Minden más cella változást je-
lent, míg ezek a cellák változatlan állapotról tanúskodnak. 

 
A mártix és a táblázatok további elemzésének lehetőségéről, illetve 

ezek értelmezéséről még olvashat: 
1.  Falus Iván (1996)(szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás mód-

szereibe. Keraban Kiadó Budapest 140-145.oldal 
2.  http://katona-szito.uw.hu/publikacio/komm.html1 /  

11.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

11.3.1 Összefoglalás 

A fejezet bemutatta a társas, csoportos emberi kapcsolatok építőele-
meit biztosító interakciók legfontosabb jegyeit. 

Ismertette az osztálytermi interakciók elemzésének főbb szempontjait, 
érintve kvalitatív és kvantitatív megközelítéseket, majd a Flanders által 
kidolgozott interakció-elemzés módszerét. A módszer elsajátítása alkal-
massá tette a pedagógusokat a rejtetten megjelenő, izgalmas és tanul-

http://katona-szito.uw.hu/publikacio/komm.html1%20/
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ságos pedagógiai folyamatok feltárására, fejlesztette önreflexiós képes-
ségüket. 

11.3.2 Önellenőrző kérdések 

− Hogyan értelmezi a kommunikáció és a pszichológia tudománya 
az interakció fogalmát? 

− Sorolja fel, hogy pedagógiai szempontból mi a jelentősége az in-
terakciók vizsgálatának! 

− Ismertesse a Flanders-féle osztálytermi interakciók vizsgálatához 
alkalmazott kategóriákat! 

11.3.3 Gyakorló tesztek 

 
1. Feleletválasztós tesztkérdések – Csak egy jó válasz lehetséges! 
Flanders módszere kiválóan alkalmas  
 
a) a közösségek rejtett hálózatának feltérképezésére 
b) a tanár kommunikációjának megfigyelésére és elemzésére 
c) a tanulói viselkedések rögzítésére 

 
2. Feleletválasztós tesztkérdések - Csak egy jó válasz lehetséges! 

Flanders kategóriarendszere az alábbiakat tartalmazza 
 

a) a tanári beszéd rögzítésére 3 kategória, a tanulói beszéd rögzíté-

sére 7 kategória, 

b) a tanári beszéd rögzítésére 7 kategória, a tanulói beszéd rögzíté-

sére 2 kategória, a csönd rögzítésére 1 kategória 

c) a tanári beszéd rögzítésére 7 kategória, a tanulói beszéd rögzíté-

sére 2 kategória, a csönd rögzítésére 2 kategória 

 

3. Feleletválasztós tesztkérdések – Több jó válasz lehetséges! 
 

A Flanders módszer alkalmazásakor a látott interakció rögzítését 
a) 3 másodpercenként végzünk 
b) 3 vagy 5 másodpercenként végzünk 
c) 1 percenként végzünk 
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12. LECKE: A PEDAGÓGIAI KÉPESSÉGEK ÉS EZEK 

JELENTŐSÉGE A PEDAGÓGUSMESTERSÉGBEN 

12.1  CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A lecke megismerteti a hallgatókat a pedagógusmesterség elemeivel, 
ezen belül kiemelten foglalkozik a pedagógus pályához szükségesnek 
vélt képességek rendszereivel.  

12.2 TANANYAG 

12.2.1 A képességek rendszere  

1. Alapképességek: 
a) kommunikációs 
b) kognitív   
c) pszichomotoros  
 

2. Sajátos képesség-együttesek:  
a) művészeti 
b) műszaki, technikai 
c) konstrukciós 
d) pedagógiai 
e) vezetői 

12.2.2 A pedagógusmesterség tartalmi elemei 

1. Teoretikus háttér, amelyben ötvöződik az önismeret, emberisme-
ret és szakmaismeret. 

 
2. Bizalomteli légkör megteremtésének képessége. A bizalomteli 

légkör megteremtése alapfeltétele a hatékony iskolai nevelésnek. 
A professzionális segítő foglalkozásokban dolgozók, és természe-
tesen a pedagógusok legfontosabb szakmai követelményeként je-
lölik a három képesség – elfogadás, empátia, hitelesség – fejlett 
létét, állandó fejlesztését. 

 
3. Szerepviselkedés biztonság. A pedagógus munkájának hatékony-

ságát alapvetően befolyásolja az a tény, hogy biztonságban érzi-e 
magát az iskolai helyzetekben. A szerepviselkedés biztonság kiin-
dulópontjai lehetnének az alábbi képességek: kommunikációs 
ügyesség, kapcsolati készségek, gyors helyzetfelismerés, konst-
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ruktív helyzetalakítás és a megegyezéses, kreatív konfliktusmeg-
oldás. 

 
4. Együttműködés igénye és képessége: diákokkal, szülőkkel és kol-

légákkal. A pedagógus mesterség tartalmában az együttműkö-
désnek azért van jelentősége, mert az iskolai munka csapatmun-
ka. 

 
5. Pedagógiai helyzetek, jelenségek elemzési képessége, a kompe-

tenciahatárok biztos felismerése. A pedagógus képes a pedagógi-
ai helyzetet elemezni és így a következő hasonló helyzetben más 
eszközt választani, illetve külön kezelni azokat a problémákat, 
amelyek nem a pedagógus hatáskörébe tartoznak, és azokat, 
amelyek meghaladják a pedagógus hozzáértését. 

 
6. Mentális egészség (önismeret, önkontroll, saját élmények pszic-

hés feldolgozása). A pedagógus saját személyisége a legfonto-
sabb munkaeszköze, ezért a pedagógus mesterség tartalmi ele-
meként szólnunk kell a lelki egészségről, amit fogalmazhatnánk 
úgy is, mint az érett, integrált személyiség jellemzőjét.9 

 

12.2.3 A pedagógustól elvárható képességek rendszerezése 

A pedagógustól elvárható képességek egy lehetséges rendszere a 
bizalomteli légkör megteremtésének a képességét alapul, amelynek ré-
szei az elfogadás, az empátia és kongruencia, a szerepviselkedés-
biztonság, amely feltételezi a kommunikációs ügyességet, a rugalmas, 
gazdag viselkedésrepertoárt, a gyors helyzetfelismerést.  

Elvárja a konstruktív helyzetalakítást, az erőszakmentes, kreatív konf-
liktusmegoldást; az együttműködés képességét diákokkal, szülőkkel és 
kollégákkal. 

Feltételezi a pedagógiai helyzetek, jelenségek elemzési képességét 
és a mentális egészség (önismeret, önkontroll, saját élmények pszichés 
feldolgozása) kialakításának és fenntartásának képességét. 

 
  

                                                
9
 Forrás: Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó, 

Veszprém, 1996, 11-71. o.  
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Hegyi Ildikó (1996) rendszere 

Két nagy csoportba sorolja a pedagógiai képességeket: 
 

1. Általános képességek 
a) Kommunikációs 
b) Konstruktív vagy didaktikai 
c) Szervező 

 
2. Speciális képességek 
a) Helyzet felismerési képesség 
b) Döntési 
c) Alkalmazkodási 
d) Tolerancia 
e) Identifikációs képesség 
f) Empátia 
g) Figyelemmegosztás képessége 
h) Játszani tudás képessége 

 

Sallai Éva (1994) rendszere 

a) Kommunikációs ügyesség 
b) Gazdag és rugalmas viselkedés repertoár 
c) Gyors helyzetfelismerés és konstruktív helyzetalakítás 
d) Erőszakmentes és konstruktív konfliktusmegoldás 
e) Együttműködés képessége 
f) A pedagógia helyzetek, jelenségek elemzésének képessége 
g) Mentális egészség 

 
A fenti kompetencia-listához hasonló összeállítások sajátja, hogy ja-

varészt a pszichikus komponenseket helyezték előtérbe. Nem tértek ki 
olyan képességekre, amelyek a szakpedagógiai (mint a különleges bá-
násmóddal kapcsolatos, a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalko-
zás, a fegyelmezés, a deviáns magatartás kezelésére, vagy a minden-
napi iskolai ügymenet (mint az adminisztratív teendők) ellátásához 
szükségesek.  

Előnyük, hogy általános elvárásokat fogalmaztak meg, és nem szűkí-
tették le az elvárások megfogalmazását konkrétumokra, de hátrányuk, 
hogy nehezen megfogható, mi az elvárás valójában a hiteles pedagógus-
teljesítmény érdekében. Emellett e listák csak tulajdonságok mellett ér-
velnek, a képességek objektíven értékelhető elemeit nem vették sorra, 
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így a pedagógia világában és valóságában eligazodáshoz szükséges 
készségeket és képességeket nem tartalmazták teljes körűen. 

 
Sztenderdizált tanári képesítési követelmények (INTASC)10 
A tanárok képességlistáinak kialakítása érdekében tett erőfeszítése-

ket az INTASC. Látható, hogy több hasonlóságot is mutatnak az egy-
mástól eltérő szakmai, társadalmi, politikai körülmények között létrejövő, 
a pedagógusokra vonatkozó elvárás-listák. E képesítési követelményeket 
tartalmazó felsorolás elemei a „a tantárgy ismerete, az emberi fejlődés és 
tanulás ismerete” és megjelenik benne - a már vizsgált sztenderd-listával 
összehasonlítva - „az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez” 
igénye. Emellett elvárásként szerepel a „többféle oktatási stratégia al-
kalmazása, a motivációs, tanulásszervezési, kommunikációs tervezési 
készségek” valamint a „tanulás értékelése” valamint az előző listától elté-
rően a „szakmai elkötelezettség és felelősség”- vállalás kritériuma illetve 
(az első felsorolásban is fellelhető elvárás) az együttműködés. E lista 
felveti a szaktárgyi és pszichológiai tudás szükségességét ugyanakkor a 
tanár pszichikus tulajdonságainak kisebb fontosságot tulajdonít. Előnye 
mellett hiányossága, hogy a pedagógia világában felmerülő problémák 
nagy része megoldásában szükséges képességek tekintetében nem 
nyújt támpontot. 

A tanári alkalmasságot jelző indikátorok (OECD) 

A fenti két lista is jól mutatta, hogy legalább kétfelé szükséges bontani 
a tanárok hiteles praxis-megvalósítását célzó képességek sorra vételét:  

Egyfelől az empirikusan regisztrálható jellemzőkre, amelybe beletar-
toznak a tanár képzettsége és szaktárgyi tudása, de olyan mutatók is, 
mint a tanári képesítés szintje, a tesztekkel mérhető tanári képessé-
gek/szakmai alkalmasság és a tanítási gyakorlat is, mint ahogyan a 
szakmai továbbképzések szintje.  

Másfelől empirikusan nem regisztrálható tulajdonságokra: 

− mint a verbális képesség,  

− kifejezőkészség,  

− a kommunikációs készségek,  

− a csapatmunkára való alkalmasság,  

− a hatékony tanulásszervezés,  

− a tanulókkal végzett munka iránti motiváció,  

                                                
10

 INTASC (Inter State New Teacher Support and Assessment Consortium): Államközi és 

Tanári Értékelési és Támogatási Konzorcium, Washington D.C., USA. Honlapja: 
http://www.ccsso.org/ 
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− a tanulói sikeresség iránti elkötelezettség,  

− a rugalmasság,  

− a kreativitás és  

− a feladatorientált magatartás.  
Ebben a felsorolásban a pszichikus és a mérhető vonások mellett, a 

„tanítás céljával kapcsolatos tudatos elképzelések” kritériuma is megjele-
nik, azaz az elvárások megfogalmazásának, megfelelőségének proble-
matikája, az elvárás, hogy a tanár felelősséget vállaljon döntései megter-
vezésében és következményeiben, azaz „akarjon valamit a pedagógus.” 
(Zsolnai-Zsolnai11) 

A pedagógiai képességeket meghatározó tényezők: 

− azok a viszonyok, melyeket a gyerekekkel, szülőkkel és kollégák-
kal alakít ki és tart fenn 

− azok az elvárások, melyeket a gyerek, a szülő illetve a vezető vár 
el a pedagógustól 

− azok a képzettség- és felkészültség elemek, melyeket szakmai 
igényeink, elvárásaink ösztönöznek 

12.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK 

12.3.1 Összefoglalás 

A lecke bemutatta a pedagógusmesterség tartalmi elemeit, ismertette 
többféle megközelítésben a pedagógustól elvárt képességek rendszerét, 
ezek jelentőségét.  

12.3.2 Önellenőrző kérdések 

Mutassa be, hogy a képességek rendszerében hová sorolhatóak a 
pedagógiai képességek! 

12.3.3 Gyakorló tesztek 

1. Feleletválasztós tesztkérdések – Több jó válasz lehetséges! 
 

Válassza ki az alábbiak közül, kik foglalták rendszerbe a pedagógiai 
képességeket! 

 

                                                
11

 Zsolnai József és Zsolnai László (1987): Mi a baj a pedagógiával? Tankönyvkiadó 

Budapest. 
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a) Falus Iván 
b) Hegyi Ildikó 
c) Nagy Sándor 
d) Sallai Éva 

 
2. Feleletválasztós tesztkérdések – Csak egy jó válasz lehetséges! 
 

a) A pedagógiai képességeket nem szükséges fejleszteni, ezzel 
vagy együtt születik valaki, vagy nem. 

b) A pedagógiai képességek csak intenzív fejlesztés által alakulnak 
ki. 

c) A pedagógiai képességek állandó fejlesztése fontos mind a pe-
dagógusképzés folyamatában, mind a pálya további szakaszai-
ban. 

d) Pedagógia képességek nincsenek, mindig azokra a képességek-
re van szükségünk, amit a helyzet megkövetel. 

3. Feleletválasztós tesztkérdések – Csak egy jó válasz lehetséges! 
A jó pedagógus rendelkezik az alábbi képességekkel: 

 
a) Erőszakmentes és konstruktív konfliktusmegoldás képessége, 

szövegszerkesztés képessége,  
 
b) Kommunikációs ügyesség, gazdag és rugalmas viselkedés 

repertoár, gyors helyzetfelismerés és konstruktív helyzetalakí-
tás, a pedagógia helyzetek elemzésének képessége 

 
c) Együttműködés képessége, hangszeren való játszás képes-

sége, színészi képességek 
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13. LECKE: ÖSSZEFOGLALÁS  

13.1 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

A könyv segített értelmezni a kommunikációs folyamatot és jelensé-
geket. Megismertette a hallgatót pedagógiai kommunikáció sajátosságai-
val, ezáltal szempontokat adott a tanári kommunikáció tudatos, hatékony 
alakításához.  A verbális kommunikációs eszközök, módszerek pedagó-
giai folyamatban betöltött kiegészítő, segítő, szervező, erősítő, módosító, 
korlátozó, helyettesítő szerepének feltárásával hozzájárul a verbális 
kommunikáció hatékonyabbá tételéhez. A javasolt gyakorlatok elvégzése 
lehetőséget ad az elméleti ismeretek gyarapítására, a tapasztalatok, él-
mények felidézésére, helyzetek és szituációk elemzésére ezzel fejlesztve 
a kommunikációs képességet. A nonverbális kommunikációs eszközök, 
módszerek pedagógiai folyamatban betöltött kiegészítő, segítő, szerve-
ző, erősítő, módosító, korlátozó, helyettesítő szerepének ismertetésével 
hozzájárult a hatékony nonverbális kommunikációs eszközök fejleszté-
séhez, az iskolai kommunikációs folyamatok sajátosságainak megisme-
réséhez. A tananyag segíti a kommunikációs csatornák szakszerű, adek-
vát alkalmazását, a kommunikációs kompetencia fejlesztését. 

 
Az eddig elméleti ismeretekre építve a tanítási órákon leggyakrabban 

alkalmazott kommunikációs módokat is bemutatta, feltárta a tanár verbá-
lis kommunikációs stílusának fő összetevőit. Megismertette a hallgatókat 
a pedagógus munkában elkövethető leggyakoribb kommunikációs hibák-
kal, javaslatot adott azok elkerülésének, kiküszöbölésének módozataira 
is. 

 
A könyv kitért arra is, hogy milyen módszerekkel lehetnek hatékonyak 

a pedagógusok akkor, ha a tanuló valamilyen problémával fordul hozzá-
juk. Részletesen ismertette a kommunikációs gátakat, és azok feloldási 
módjait a Gordon módszer segítségével. 

 
A továbbiakban megismertette a hallgatókat olyan gyakorlatokkal és 

feladatokkal, melyeket alkalmazhatnak a tanítási órákon, vagy a tanórán 
kívüli tevékenységek során. Ezek segítségével felmérhetik tanulóik 
kommunikációját, annak jellemzőit. A gyakorlatok segítségével fejleszt-
hetik a tanulók verbális és nonverbális kommunikációs képességeit játé-
kos keretek között egyéni és csoportos formában egyaránt. 
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Áttekintette a kezdő pedagógusokat érintő problémák körét. Összeha-
sonlítást adott a pályakezdő és a már tapasztalattal rendelkező tanárok 
tevékenységében és gondolkodásában érzékelhető különbségekről. Ki-
tért a pályakezdés időszakában tapasztalható nehézségekre, javaslato-
kat fogalmazott meg ezek áthidalására. 

 
A könyv bevezette a hallgatókat az osztálytermi interakciók kutatásá-

ba, ismertette a leggyakoribb módszereket, melyek elsajátítása után a 
hallgatók képesek lesznek a tanulási folyamatban részt vevők viszonyát, 
a pedagógus eredményességét mérni. 

 
Végezetül pedig bemutatta a pedagógusmesterség tartalmi elemeit, 

ismertette többféle megközelítésben a pedagógustól elvárt képességek 
rendszerét, ezek jelentőségét.  
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