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FENYVESI LÍVIA – BARÁTH LÁSZLÓ 

A pedagógus interakciós stílusa  

 

Bevezetés 

A nevelési folyamat másképpen a szociális tanulás folyamata interakciók, illetve 

kommunikáció formájában történik. Az interakciót a szociális fejlődés meghatározó 

tényezőjének tekintjük. Ezt jól tükrözi az a megfogalmazás, amely szerint: „az em-

ber újszülött korától felnőttkoráig belemerül a szociális világba, ahol fejlődésének tar-

talma és folyamata kritikus mértékben függ más emberekkel folytatott interakcióitól”. 

A legegyszerűbb meghatározás szerint „az interakció olyan folyamat, amelyben az 

egyének kölcsönösen észlelik egymást és egymásra reagálnak”. Ez a definíció álta-

lában vonatkozik az interakcióra. E mellet a nevelési interakció jellegzetességei a 

következők: 

− cselekvések, tevékenységek keretében születik meg és fejti ki befolyását,  

− kommunikáció formájában jelenik meg, amely leggyakrabban, de nem kizáró-

lag nyelvi jellegű, 

− a pedagógiai interakcióban az intencionalitás a domináns elem, ami azt jelen-

ti, hogy a pedagógiai interakció mindig célirányos, és az olyan interakció te-

kinthető pedagógiai jellegűnek, amely a partner, a másik fél fejlesztő jellegű 

megváltoztatására irányul. 

A mai oktatási intézmények a harmadik évezredben dolgozó és tevékenykedő 

egyéneket képzik. Ezek az évek már önállóan gondolkozó, kreatív, kommunikatív és 

határozott embereket fognak követelni. Az alap axióma ezeknek a kihívásoknak a 

mai humanisztikus jellegű oktatásban a tanár-diák kapcsolat megváltoztatása. Ezért 

a pedagógiai interakció új minőségét jellemzi a diák iránti orientáció, a személyisség 

fejlesztése és a direktivitás csökkentése a pedagógus aktivitásaiban. 

Az interakciós stílus meghatározása 

A tanítás a korszerű megközelítés alapján nem más, mint a tanulók tanulásának köz-

vetlen és közvetett módon való irányítása. A tanár egy meghatározott csoport mun-

káját kell, hogy tervezze, szervezze, irányítsa, felügyelje és folyamatosan ellenőriz-

ze, vagyis vezetői tevékenységet végez. Már a pedagógus szó eredetét tekintve nem 

jelent mást, mint gyermekvezetőt (paidagógosz). 

Sehol a világon nem létezik két egyforma tanuló, de két egyforma tanár sem. Az 

egyik megkülönböztető vonás mely feltárja a  köztük lévő különbséget az egymásra 

való reagálás tanár-diák, diák-tanár, mikéntjében rejlik. Ez a kölcsönös egymásra 

hatás jelenti az interakciós kapcsolatok alapját az osztályban. A  tanítási folyamat 

egy bonyolult interakciós folyamat, a tanár oktatói tevékenysége és a  diák tanulási 

aktivitása között. Az esetben, amikor csak a tanár diákra való reakciójáról van szó, a 

tanár interakciós stílusáról beszélhetünk. 

Egyszerűen az interakcióst stílust úgy definiálhatjuk, mint a tanár egyéniségének 

relatív állandósultságát. (P. Gavora 2003, p. 52). 
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Szlovákiában elismert professzor M. Zelina (1995) szerint az interakciós stílust 

úgy definiálja, „mint egy dominánst, a tanár sajátos eljárását, cselekvését, mely a 

tanórán valósul meg, annak célkitűzései és tér-idő feltételei mellett. Főleg a mód-

szertani aktivitásokban, a diákokkal való kommunikáció tartalmában, formájában és 

munkájuk vezetésében, ellenőrzésében nyilvánul meg.“ 

Összefoglalva a tanár interakciós stílusát úgy jellemezhetjük, mint a tanár egyé-

niségének egy relatíve állandó jellegzetességét, amely az egyéni jellemvonásaiban 

(nyitottság, igazságérzet), tanári képességeiben (szakmai felkészültség, jó magyará-

zó képesség) és pedagógiai-pszichológiai ismereteiben (az értékelés stílusa, a diá-

kokhoz való viszonyulás) nyilvánul meg. 

A interakciós stílus kialakulása függ a feltételi tényezőktől, melyek lehetnek 

eredetiek ill. szerzettek, mint például a kognitív stílus, temperamentum, magabiztos-

ság, szakmai hozzáértés, valamint a helyzet-kontextus, melyben megvalósul (az 

oktatás filozófiája, az oktatott tantárgy, az tanítási óra célja, típusa, az osztály össze-

tétele). 

Az interakciós stílus tehát a tanár egyéniségének egy relatíve állandó jellegze-

tessége és így nehéz változtatni. A kialakulását a következő tényezők determinálják:  

1. Társadalmi – történelmi feltételek. Európa történelmében a nevelést sok eset-

ben az engedelmességre valamint a passzív alkalmazkodásra  való nevelés jellemez-

te. Ám a humanista gondolkodók – J. A. Komenský, J. J. Rosseau, J. H. Pestalozzi 

színre lépésével, a társadalmi rendek, politikai-gazdasági feltételek változásával az 

addig domináns nevelési stílus is változott és alakult.  

2. A tanári tapasztalatok és – tulajdonságok. Minden tanári tevékenységre 

nagymértékben hatással van a saját tapasztalata, átvétele vagy azonosulása az egyes 

nevelési modellekkel (gyakran negatív modell ténykedése is) pl. a  gyermekkorból. 

Továbbá nagymértékben működnek az egyéni vonások is, amelyek a  felsőbb ideg-

rendszeri központ természetéből adódnak, mint pl. a  flegmatikusság, kolerikusság, 

az egyén dominanciája vagy szubmisszivitása. Elengedhetetlen determináns a  tanár 

műveltsége és pedagógiai gyakorlata. 

3. A diákok tapasztalatai és tulajdonságai, főleg az oktatási helyzetekben való 

viselkedésük. Számos kutatás többek között megállapította, hogy azok a  diákok, 

akik pl. hozzá vannak szokva egy autoritatív vezetési stílushoz, provokáljak, a főleg 

kezdő tanárt egy ilyen stílusú viselkedésre. (M. Sirotová, 2000, p. 118). 

Az interakciós stílus rétegei 

A tanár interakciós stílusában megkülönböztethetünk néhány réteget. A  legmélyebb 

réteg a kognitív stílus, amelyet nehezen tudunk befolyásolni, mivel nagymértékben 

öröklött. Ezt a réteget átfedi az ún. tanári oktatási koncepció. A tanár saját filozófiá-

ját, a tananyag kiválasztását, a diákokkal való kommunikációt, stb. tartalmazza. Ez a 

réteg önképzéssel, továbbképzéssel befolyásolható. A következő aspektusait ismerjük: 

1.) a tanítás tervezésének aspektusa, azaz a tanár elképzelései: mit szeretne 

megvalósítani s milyen módon; 

2.) a megvalósítás aspektusa, mit és hogyan csinál a tanár az órán;  

3.) a pedagógiai helyzetek észlelése és azok azonosítása; 

4.) a pedagógiai valóság értékelésének aspektusa, azaz a diákok értékelése és 

az önreflexivitás területe. 
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A tanár oktatási koncepciójára épül a pedagógiai helyzetek megoldási módjának 

rétege, amely változtatható és helyettesíthető továbbképzéssel, új pedagógiai tapasz-

talatok megszerzésével, de ezen tapasztalatok feldolgozásának módjával is. 

A pedagógiai tapasztalatokra való reflektálás s majd azok gyors elemzése a tanár 

munkájára fontosabbak, mint a felgyülemlett s fel nem dolgozott tapasztalatok. Ez 

az utolsó réteg bizonyos mértékben átfedésben van a tanári tapasztalatok, – képessé-

gek és – tudás rétegével, amelyek egyben a leghatékonyabban és legegyszerűbben 

befolyásolhatók (J. Maňák, V. Švec, 2003, p. 39). 

Az interakciós stílus mellet megemlíthetjük az ún. tanítási stílust. Ennek a foga-

lomnak két értelmezését is megemlíthetnék. A tágabb értelmezése szerint a tanítási 

stílus a pedagógus oktatási módjaként értelmezi. A szűkebb megfogalmazás szerint 

pedig a pedagógus által alkalmazott oktatási módszerek összességét jelenti. Vagyis a 

tanítási stílus a pedagógus sajátos oktatási eljárását jelenti, amelyet a pedagógiai 

szituációk többségben alkalmaz függetlenül a témától, ill. az oktatott csoporttól.  

Az interakciós stílus rétegei 

 

Az interakciós stílus tipológiája 

Az szakirodalomban sok, illetve több féle interakciós stílusról, vagy inkább vezetési 

stílusról olvashatunk. Beszélhetünk direktív, ill. indirektív stílusról, továbbá megem-

líthetjük a formális, ill. nem-formális, autokrata, demokratikus, ill. liberális (ún. 

megengedő vagy laiseez-faire) vezetési stílust. Minden stílus karakteres jellemzői a 

tanulók és a pedagógus közti interakcióba tükröződnek.  

A szociális pszichológia a következő hatékony interakciós stílusok típusait emeli ki:  
 

1. autoritatív stílus, amikor a pedagógus 

− megszabja a szabályokat és szigorúan követeli a betartásukat,  

− kiadja a szerepeket és ellenőrzi az osztályban a tevékenységet,  

− irányítja az osztály kommunikációt, ő kérdez – tanulók válaszolnak, 

− szigorúan, és az átlagnál rosszabban osztályoz, 

− inkább a tanulók tudására összpontosít, és a tanulókat a teljesítményük alap-

ján értékeli, 



Fenyvesi Lívia – Baráth László 

 26 

2. demokratikus stílust alkalmazó pedagógus 

− motiválja a tanulókat ahhoz, hogy a saját véleményükre és tapasztalataikra 

támaszkodjanak, 

− megengedi a tanulóknak, hogy beleszóljanak a szabályok változtatásába,  

− olyan értékelést hangsúlyoz, amely megelégedést nyújt, 

− motiválja a tanulókat a kérdések megfogalmazásához és a helyes válaszok ke-

reséséhez, 

− speciális bánásmódot igénylő tanulókra is odafigyel,  

− meghallgatja a tanulók személyes problémáikat, érdeklődik a magánéletükről, 

érdeklődési köreikről, 

3. integratív stílus 

− a tanulókkal levő interakciókban alkalmazkodik a saját követelményeivel a 

tanulók lehetőségeikhez és készségeikhez, 

− értékelésnél a teljesítményekből és az osztályhoz való viszonyából indul ki,  

− dicsérettel motiválja a tanulókat, 

− ellenőrzi a feladatok teljesítését. 
 

E három vezetési stílust eltérő eredmények jellemzik, amelyek vonatkoznak a 

különböző szintű tanulási eredményekre, ill. befolyásolják szociális kapcsolatokat és 

a szociális klíma kialakulását az osztályban. 

Autokrata módon vezetett csoportban a tanulók kitűnő tanulási eredményeket 

érnek el, de alacsony szintű az önállósságuk, bizonytalanok a döntéseikben, az osz-

tályra jellemző az alacsony szintű kohézió (összetartás) és csoportos erkölcsi maga-

tartás is. A tanulók az iskolában nem érzik jól magukat, azért nem is szeretnek isko-

lába járni. 

A demokratikus tanár elsődlegesen a tanulók szükségleteikre, a pozitív klíma, 

fair-play kapcsolatok kialakulására összpontosít. Bár ezzel a stílussal vezetett tanu-

lók nem érik el tanulásban mindig a legjobb eredményeket, de a viselkedésüket és a 

döntéseiket önállóság jellemzi és az osztályt a barátságon alapuló kapcsolatok és 

kitűnő csoport kohézió jellemzi. Integratív pedagógus a célok elérésére összpontosít, 

miközben a célokat a tanulók lehetőségeikhez igazítja. Az ilyen csoportban a tanu-

lók kiváló tanulási eredményeket érnek el, magas szintű csoport kohézió, példás 

magatartás és pozitív kapcsolatok jellemzik az osztályt.  

A felsorolt jellemzések alapján egyértelmű, hogy a tanulási eredmények és pozi-

tív osztály klíma kialakulásához a legmegfelelőbbnek mutatkozik az integratív taní-

tási stílust alkalmazó pedagógus. Minden vezetési, illetve interakciós stílus lehet a 

leghatékonyabb, kérdés milyen helyzetben. Ettől kezdve a vezetési stílus kutatás 

fókuszában nem a leghatékonyabb stílus azonosítása áll, hanem hogy meghatározó 

legyen, milyen helyzetben melyik stílus a leghatékonyabb.  

Az oktatási folyamat eredményessége szempontyából a véleményünk szerint 

fontos, hogy a pedagógus rendelkezzen bizonyos szintű flexibilitással, ami a stílusok 

váltakozását, ill. alkalmazásukat a konkrét szituációnak megfelelően jelenti. Össze-

foglalva elmondhatjuk, hogy az interakciós stílus alkalmazása függ az:  

− tanár egyéniségétől, 

− a diákoktól, a csoportban található egyéniségektől, 

− a konkrét helyzettől és feladatoktól (M. Zelina, 1993, p. 31).  
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Az interakciós stílus vizsgálatának lehetőségei 

A tanár – diák interakcióra vonatkozó adatgyűjtéshez többnyire az interakciós analí-

zis valamelyik változata alkalmas. Talán a legismertebb  a Flanders – féle interakciós 

analízis. A Flanders 10 kategóriába osztja a tanteremben lejátszódó tanár – diák 

interakciókat: 

1.) a tanulók érzelmi megnyilvánulásainak elfogadása – akceptáció 

2.) dicséret, ill. bátorítás 

3.) a tanulók önálló gondolatainak elfogadása vagy felhasználása 

4.) kérdés feltevése 

5.) közlés, előadás tartása 

6.) utasítás adása 

7.) a tanuló kritizálása és a tanári tekintély védelmezése 

8.) a tanuló válaszol 

9.) a tanuló kezdeményez 

10.) csend vagy hangzavar 

Ezek közül 7 kategória a tanár, 2 kategória a tanulók viselkedését  rögzíti, 1 ka-

tegória pedig a csoportban létrejövő csendet vagy zavart jelöli. A megfigyelt óráról 

jegyzőkönyv készül. 

Szlovákiában a Flanders interakciós analízist prof. Zelina  (2006) módosította. 

Az ő általa kidolgozott metodológiai eszközzel a következő  szituációkat lehet ele-

mezni: 

− a pedagógus direktivitását, ill. nondirektivitását, vagyis nevelési stílusát,  

− az egyes kognitív funkciók fejlesztését, 

− motiváció szintjét az osztályban, amelyet a pedagógus verbális megnyilvánu-

lásaival ér el, 

− a pedagógus kommunikációját (pl. menyi időt beszél a tanár és menyit a tanu-

ló az órán, a magyarázat induktív, ill. deduktív jellegét,)  

− a tanóra emocionális légkörét (a tanulók megszólítását, a tanár nonverbális 

megnyilvánulásait, empátiáját, a tanulók elfogadását).  

A megfigyelési kategóriák a következők: 

A. – a tanulók elfogadása – akceptáció – pozitív motiváció (egyetértés, dicséret, 

a bizalom kinyilvánítása) 

Q. – pedagógus kérdései – kognitív funkciók fejlesztése (memóriakérdések, kér-

dések a megértésre, konvergens gondolkodásra, logikai gondolkodásra – analízis, 

szintézis, indukció, dedukció, értékelést igénylő kérdések, divergens, kreatív gon-

dolkodást fejlesztő kérdések, a tanulók kérdéseik a pedagógushoz – szervezési, sze-

mélyes, tematikus stb.) 

R. – a tanulók negatív értékelése – negatív motiváció (kritika, korrekciók, irónia, 

büntetés,) 

T. – a tanár beszéde – a tananyag magyarázata, instrukciók – szervezési inst-

rukciók, utasítások, előadás, magyarázat, a tanár beszédje – a témától való eltérés, a 

már elhangzottnak az ismétlése). 

E négy kategória lehetővé teszi a tanítási stílusnak a következő elemek vizsgálatát: 

− direktivitás indexét, 

− motiváció indexe, 

− kognitív fejlesztés indexe, 

− magasabb szintű kognitív funkciók fejlesztés indexe, 
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− elfogadás minőségének az indexe, 

− a nevelő hatásának a tanulóval által elutasítás indexe, 

− a magyarázat ésszerűségének az indexe, 

− a tanári beszéd értékének az indexe, 

− a magyarázat oktatási értékének az indexe, 

− a magyarázat érdekességének az indexe (Bohony, P. 2003) . 

Az egyes indexekre kidolgoztak a szerzők képleteket, amelyekkel lehetséges a 

tanári interakciókat elemezni és az alapján modifikálni, ill. értékelni.  

2005 végeztünk felmérést, ahol az említett interakciós analízist alkalmaz-

tuk. A pedagógusok interakciós stílusát vizsgáltuk, konkrétan elemeztük a 

motiváció és direktivitás indexét. A vizsgálatok során összehasonlítottuk a 

pedagógusok által alkalmazott stílust az általános iskolák felső tagozatán, ill. 

a nyolcéves gimnáziumok első négy osztályában. Az elért eredményeket a 

grafikon ábrázolja. 
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A felmérés igazolja a pedagógusok magas mértékű direktivitásukat a tanítási 

órák vezetésében. Ez az eredmény alátámasztja azt a feltételezést, hogy a tanítási 

órákon a tanár kommunikációja és interaktív cselekedetei nagymértékben meghalad-

ják a tanulók aktivitásaikat. Ezt igazolja részben motiváció indexe is, mely szerint a 

nyolc éves gimnázium tanulói kevesebb pozitív értékelésben, bíztatásban és juta-

lomban részesülnek, mint a kollégáik az általános iskolákból.  

Az oktatási stílus modifikációnak lehetőségei 

Korábban említettük, hogy az interakciós stílus relatíve állandó jellegzetessége a 

pedagógus személyisségének, mégis úgy gondoljuk, hogy részben változtatható, ill. 

modifikálható. Ahhoz, hogy a helyes és helytelen pedagógiai megnyilvánulásokról 

beszéljünk vagy írjunk, manapság az önértékelési technikák ismeretén kívül szüksé-

ges foglakoznunk az interakciós – és oktatási stílus változásainak technikáival és 

módszereivel. Csak így közelíthetjük meg, legalábbis elméleti síkon, a pedagógiai 

ideált. A tanári egyéniség tökéletességéhez vezető progresszív utak egyike az egyé-

niség tökéletesítésének szekvenciális – modellje, az ún. „hat S technikája” – a ma-

gyar megfelelője a „hat ÖN technikája”-, amelyet M. Zelina (1999, p. 7) dolgozott 

ki részletesen. A következő lépéseket tartalmazza: 

− önreflexivitás, ami annyit jelent, hogy reálisan látom önmagamat. A tanárnak 

nyitottnak kell lennie a diákok, szülők és a kollégák részéről jövő értékelésre 
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s egyben ezeket az információkat képes kell, hogy legyen progresszíven fel-

dolgozni, saját fejlődése érdekében; 

− önértékelés, két pillérre épül, mégpedig az önképemre, önképességeimre és a 

mások által egyéniségemről alkotott pillérre. Az önértékelés értelme a követ-

keztetések levonása kell, hogy legyen egy progresszívebb fejlődés érdekében; 

− önbizalom, az önreflexivitásra és az önismertre épül, felhasználva az összes 

lehetőséget hogy jobb és tökéletesebb legyek;  

− önuralom, az érzelmeim tudatosítása, ismerete és a konkrét helyzetekben való 

felelősségtudatos alkalmazása; 

− önreguláció, állandó továbbképzést jelent, amely a pedagógiai mesterség, ön-

nevelés irányában halad s a tanár lelki kiegyensúlyozottságához, alkalmazko-

dási képességéhez és egészségének megőrzéséhez vezet; 

− önteremtés, a tanáralkotó tevékenységének szerves részévé kellene válnia. J. 

Dargová (2001, p. 66) ebben az összefüggésben analizálja az interperszonális, 

alkotó kompetenciáit a tanárnak, mint előfeltételét az alkotó oktatásnak és a 

kreatív tanár kompetenciájának, amely láthatóvá válik a  projekcióban, megva-

lósításban és az alkotó oktatásra való reflexióban. 

A tanár oktatói – nevelői feladatait az tanóra keretén belül valósítja meg. Az ta-

nuló a tanárától nemcsak egy tökéletesen működő módszertani mechanizmust vár el, 

hanem egy magával ragadó emberi példát, mintát is. A diákoknak arra van szüksé-

gük, hogy a tanáruk kezdeményező legyen, aki megnyeri őket a tevékenységekre, 

felkelti érdeklődésüket, motiválja őket és befolyásolja az osztályhangulatot. Szak-

emberként akarják ismerni tanárukat, aki szaktekintély, és aki nemcsak vezeti őket, 

de joga is van értékelni, bírálni, ellenőrizni munkájukat. Tehát egy kompetencia -

együttesről van szó, amelyekkel a tanárnak rendelkeznie kellene. A tanári hivatás 

lélektani munka is egyben, amely azonban nem művelhető jól a nélkül, hogy ne 

sajátítanánk el a mesterséget, azaz az oktatott tantárgy szakmaiságát.  

 

A tanulmány a Szlovákiai VEGA 1/0244/08 számú pályázat része. 
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