
Nézőpont 

 

 70

Székelyné Hencz Melinda 
 

A segítő pedagógiai kultúra pedagógusképe 

 
Az európai oktatási rendszerek konkrét jövőbeli céljainak egyike az egyén, a személyiség 
fejlesztése (Komenczi 2001, idézi Bábosik 2004), hogy képessé váljon képességei kiaknázá-
sára, eredményes és boldog életre. A 21. század tudás alapú társadalmában a pedagógus az, 
aki hozzájárulhat ennek a célnak a megvalósításához. A személlyé válás folyamatát vá-
lasztva alapértékként („önkifejezés-értékek”, Inglehart, Baker 2000, idézi Bábosik 2004) 
beteljesíthető ez a feladat. Azonban tudomány nem jöhet létre az elérendő célokról, mint ér-
tékekről hozott személyes döntés nélkül (Rogers 2006). Készen ál-e a ma pedagógusa a ta-
nári szereppercepció megváltoztatására? Képes-e aktív alkotórészévé válni a segítő pedagógiai 
kultúrának? Képes-e neveltjeivel olyan interperszonális kapcsolat kialakítására, amely előse-
gíti a belső motivációkból fakadó, önmegvalósító, lényeges tanulást? 
 

Segítő pedagógiai kultúra 
 

A segítő pedagógia az aktuális tanítási/tanulási folyamat motiváltságát, 
eredményességét szolgálja. A fejlődéssegítés nélkülözhetetlen alapja (Nagy 
2010), eszköze, amely az alapvető pszichikus komponensek évekig tartó opti-
mális használhatóságú elsajátítását szolgálja és teszi lehetővé. 

A segítő pedagógia gyermekközpontú, jelentős szerepet kap benne a fejlő-
dés folyamata, a belső motiváció, a gyermek öntevékenysége, aktivitására épít-
kezése. A segítő pedagógiai aktivitás a tanuló aktív részvételét, közreműködését 
és tevékenységét váltja ki és tartja fenn. A segítő pedagógiai kultúrában a tanu-
lássegítés és a fejlődéssegítés egymást kiegészítő folyamatokként jelentkeznek. 
A tanulás segítésekor az aktuális tanulási feladat elvégzésének elősegítése a cél, 
melyet segítő és önjutalmazó motiválással és formatív, fejlesztő értékeléssel va-
lósítunk meg. A késztető pedagógiára jellemző „letanítás” stratégiáját a segítő 
pedagógia a „megtanítás”-ra váltja, a fejlesztendő terület jellemzőinek folyama-
tos figyelembevételével.  

A segítő pedagógia elengedhetetlen eleme a segítő kapcsolat megléte. 
Két vagy több ember pszichológiai és kommunikációs törvényszerűségeken 

alapuló személyes kapcsolatát segítő kapcsolatnak nevezhetjük. Rogers (2006) 
megfogalmazásában a segítő kapcsolatban az egyik résztvevőnek szándékában 
áll elősegíteni a másik növekedését, fejlődését, érettebbé válását, zavartalanabb 
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működését, és az élet nehézségeivel való megbirkózását. A másik ebben az ér-
telmezésben lehet egy személy vagy egy csoport. Ez a definíció sokféle kapcso-
latra érvényes lehet, például a pedagógus és diákéra is, amennyiben a tanár 
szem előtt tartja diákja személyiségének fejlődését és hatékonyabb működését. 

A segítő kapcsolat fogalma tulajdonképpen a fejlett, teljesítményorientált 
ipari társadalmak szülöttje, melyekben a fogyasztói szemlélet, az elidegenedés is 
jellemző (Tomcsányi 1990; Nagy 1995). A globalizáció társadalmi kohéziót, 
szocializációt és értékrendszert fellazító hatása érezhető. Kimondhatjuk, hogy a 
természetes emberi kapcsolatok helyét részben a segítő kapcsolatok veszik át. 
Miért? A család, a lokális közösségek kohéziós ereje, szocializációs hatása vesz-
tett erejéből, mert a népesség nagyobb százada városlakóvá lett (a városi közeg 
inkább káros, mint előnyös szociális hatással bír), és a falu életfeltételei is meg-
változtak. Ezzel szemben a globalizációt elfogadó, előnyeit felhasználó, hátrá-
nyait csökkentő, elhárító nyitott nemzettudat, nemzetiségi tudat kohéziós ereje 
és szocializációs rendszere még csak alakulóban van (Nagy 2007).  
 

A másokon való segítésnek, az altruizmusnak feladata az antiszociális (ego-
ista, erkölcstelen, jogszerűtlen) aktivitást gátló döntési komponensek elsajátítá-
sa. Az altruizmus – a szociális kommunikáció domináns funkciójaként – a szo-
ciális kölcsönhatások megvalósulását teszi lehetővé. Mivel az emberek túlélési 
esélye nagyobb, ha együttműködnek (Carver és Scheier 2003), mintha individu-
alista vagy versengő módon viselkednének, és már távoli őseinkbe is beépült a 
segítőkészség hajlama. Így az egyik személy abban a reményben ajánlja fel a 
segítségét, hogy az előbb-utóbb megtérül (reciprok altruizmus, Trivers 1971, 
idézi Carver és Scheier 2003). Az altruizmus érettségének pszichológiai mércéje 
viszont azt a szempontot veszi figyelembe, hogy a segítést mennyire motiválják 
a külső, más személytől függő jutalmazások és büntetések. A legérettebb altru-
izmus a szabad döntésből, saját meggyőződésből táplálkozik. Ez a jutalom el-
várása nélküli segítés, amelyet belülről fakadó öröm kísér. 

Pedagógiai szempontból megkülönböztethető a pozitív szociális aktivitás 
négy fajtája (Nagy 2010): az altruista, az erkölcsös, a jogszerű és a proszociális. 

A speciális értékrendek kohéziós és szocializációs fellazulása, illetve az 
antiszocialitás elburjánzása miatt is feladata a nevelésnek, a nevelőnek a sze-
mélyközi szociális kölcsönhatásokban érvényesülő proszociális értékrend meg-
ismerése, elsajátítása és elősegítése. A másokhoz való pozitív viszonyulás, a 
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személyiség alapját képező egyéni szociális, erkölcsi értékrend, valamint a cso-
port értékrendje, tudata és ideológiájává kell válnia. 
 
A segítő professzió – a segítő személyisége 

 

Humán foglalkozású szakemberek (pedagógus, lelkész, szociális gondozó) 
tevékenységük jellegéből adódóan fokozott mértékű érzelmi kapcsolatban áll-
nak az emberekkel, és mivel az interperszonális segítés általános emberi igénnyé 
vált, felmerült a kérdés, hogy nem lenne-e szükséges általánossá tenni a segítés-
re való felkészítést (Egan 1986, in Nagy 2010). A segítő foglalkozásúak felké-
szítése, kiképzése a segítő kapcsolatra a nyugati társadalmakban már különösen 
nagy jelentőséggel bír (például ápolónők, tanárok, szociális munkások, vezetők 
önismeretének, kommunikációs érzékenységének fokozása). Ezek a „beavatko-
zások” megerősítik Rogers nézetét, miszerint a segítő kapcsolat sarokköve a 
személyiség (pedagógusé és diáké egyaránt), tehát ennek fejlesztése, alakítása 
feladatunk. 

Elsősorban pedig az olyan személyiség, amely Rogers (2006) megfogalma-
zása szerint empátiával, nyíltsággal, a másik ember hiteles, szinte elfogadásával 
jellemezhető. E képességek bizonyos mértékig lehetnek karizmatikus adottsá-
gok, de a kommunikációérzékenység fejlesztésével taníthatók is. Ha a pszicho-
lógiai segítségnyújtásban a szó és a megértés, gyógyító, segítő erejéről beszé-
lünk, akkor meg kell gondolnunk, hogy a szó „testi közegben” nem verbális, 
kommunikatív csatornákon keresztül fejeződik ki. Az őszinteség, a hitelesség 
azt jelenti, hogy a segítő személyisége rendezett, beszéde és nem szavakban tör-
ténő közlései, tekintete, testtartása, gesztusai stb. összhangban vannak, össze-
szedettséget és figyelmet sugároznak a másik ember felé. Ennek megtanulása, 
fejlesztése a személyiségünkkel való törődést, önmagunk belső megmunkálását 
igényli. Mivel a segítőnek a saját személyisége a legfontosabb munkaeszköze, 
ismerni illik annak minden csínját-bínját, megteremtve ezzel azt a biztonságot, 
amely énjének kiterjesztéséhez szükséges. 

Az iparosodás következtében megnő a szerepe az iskoláztatásnak, a szak-
munkára való felkészítésnek. Ezzel együtt elkezdődik a szaktudás felértékelődése, a 
professzionalizáció folyamata. A professzionalizáció lényegében az értelmiségi 
– ezen belül a pedagógus – hivatások kialakulásának, differenciálódásának fo-
lyamata. Az értelmiségi szakma középpontjában különleges, nem mindenki által 
birtokolt, képzés által megszerezhető tudáson és készségeken alapuló specifikus 
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munkatevékenység áll. Akkor tekinthető valaki kompetensnek egy foglalkozás 
terén, ha olyan tudással, értelmezési és egyéb készségekkel rendelkezik, amelyet 
többféle kontextusban és szervezetben képes alkalmazni, valamint kompetenci-
ája képessé teszi egy bizonyos munkahelyen bizonyos feladat ellátására (Jones 
és Joss 1995, idézi Nagy 2009). 

A professzionális tevékenységek jellemzői: a szakmai tevékenység nem ego-
ista, hanem altruista motívumokra épül (Nagy 2009). Fontos a szakmai tekin-
tély és az egy foglalkozási csoporthoz tartozók szakértőként való elismerése, 
amely személyes és szakmai döntési szabadsággal jár együtt. Van Buer és 
Venter (1996, idézi Nagy 2009) az egyik fontos professzió-kritériumot, az au-
tonómiát tárgyalják. A pedagógiai szabadság kérdését a felelősséggel kapcsolják 
össze. A szerzők egyetértenek abban, hogy ez a fajta szabadság a tanár 
professzionalitásához kötött, de azt is megállapítják, hogy állami alkalmazott-
ként ez csak szerény mozgásteret biztosít számukra. 

Hacker és Venter (1999, idézi Nagy 2009) a tanári professzió hierarchiájá-
nak problémájára hívják fel a figyelmet. Kérdésük: különbséget kell-e tenni a 
gimnáziumi tanárok és az alsó tagozaton tanítók között, vagyis meg kell-e kü-
lönböztetni a pedagóguspályára való felkészítés során a tudomány-
orientáltságot, illetve a pedagógiai kompetenciákra fektetett képzést. 

A professzió társadalmi funkciója alapján hivatásbeli missziót jelent (Kozma 
2002), melyben a szakmai etika is fontos, mert növeli a társadalmi tudást és a 
közjó szolgálatában áll. Kozma szerint a társadalmi missziót teljesítőket egy 
társadalmi közmegegyezésen alapuló központi érdek vezérel. Ez a központi 
érték lehet a jólét, amelynek biztosítása különféle szükségletek kielégítésében 
mutatkozhat meg. A segítségnyújtás jellege szerint egyes területek elkülönülnek, 
kialakulnak társadalmi alrendszerek, és a professziók ezek szerint differenciá-
lódva, különféle kompetenciaterületekhez kapcsolódva (oktatás, egészségügy, 
szociális munka) intézményesülnek a társadalomban. A humán segítő szocio-, 
pszicho- és edukatív szakmák sajátosan eltérő profillal rendelkeznek, de közös 
bennük a szakemberek azon törekvése, hogy segítsenek az egyénnek az életvi-
lág megélésében. 

A professzió-elméletek egyik irányzata a szakmai identifikáció szemszögé-
ből elemzi a professziók jellemzőit. Abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a 
szakmai önazonosság megtalálása két következménnyel járhat. Egyrészt az én-
kép a szakmai teljesítmény fontos jellemzője lehet, másrészt pedig hatást gya-
korolhat az életmódra, az „értelmiségi létforma” kialakulására is. Az énkép, a 
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szakmai identitás alakulása szorosan összefügg a szakmakép alakulásával, és 
mindkettő a szakmai értékek, a kulturális normák és a professzió elméleti isme-
retei hatására formálódik (Nagy 2009). Az értelmiségivé válásban meghatározó 
tényező a tudás, mivel a modern társadalmakban az egyén státusa nem a szüle-
tési előjogoktól függ, hanem a képzettségtől. Az egyes szakmákban különböző 
értékek játszanak fontos szerepet, melyek etikai kódexekben formalizálódnak. 

Joness és Joss (1995, idézi Nagy 2009) szakemberek énképe alapján három 
kategóriát különít el: 

a) Praktikus vagy technikai professzionalizmus típusa – tudásalapja a 
praktikus tudás, az elméletek jelentősége kicsi. Kompetenciájuk alapja 
az intuíció. 

b) Technikai szakértői professzionalizmus típusa –  szakértő énkép, bir-
tokosa a szakértelemnek és technikai tudásnak, objektív igazságnak, 
problémacentrikus értékrendet képviselő. Magasabb rendű tudása révén 
vár el tiszteletet.  

c) Reflektív szakember típusa – facilitátorként működik, és abban pró-
bál segíteni, hogy a bizonytalan világban a sokféle lehetőség közül a se-
gített megtalálja az optimális cselekvési módot, vagy az adott probléma 
megoldását. Ebben az esetben az elméleti orientációba beletartoznak a 
társadalmi viszonyokról elsajátított ismeretek és a rendszerezett tudás 
minden más releváns forrása felhasználható. Értékrendje 
klienscentrikus. 

Figyelembe véve a fenti felosztást, nem könnyű eldönteni, melyik szakmai 
énkép kívánatos a segítő pedagógiát gyakorló pedagógus számára. 

Az intézményes nevelés kialakulásával a nevelés szakmává, hivatássá, sajá-
tos szakmai kompetenciává differenciálódott. „Mi kell ahhoz, hogy kompetens 
segítőkké válhassunk?” Bagdy Emőke (1999) pszichológus szerint elsősorban 
az, hogy saját személyiségünket tegyük e szakmai feladatokra alkalmas, kicsi-
szolt munkaeszközzé. A professzionális autonómia és szakmai identitás a mód-
szertani tudás és személyiségi felkészültség együtteséből formálódik ki, a fejlődés 
e vonatkozásban is folyamatosnak tekinthető. Valakivé, így segítő/segíthető 
szakemberré is csak a másik segítségével válhatunk, melynek során legdöntőbb 
a szakmai személyiség működtetésének, fejlődésének a szolgálata. E tanulás 
azért speciális, mert a benne kulcsfontosságú tudásanyagra csak a személyiség 
rendszerén át tudunk szert tenni, bármely módszer csak az élő anyagon át válik 
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hatékonnyá, magába véve sem jó, sem rossz. Az élő anyag pedig a személyiség, 
önmagam megértése, megtapasztalása az adott, konkrét szakmai helyzetben, 
viszonylatban, mely páratlanul egyedi jelentések kontextusában tükröződik.”  
A segítő pedagógiai kompetencia jellemzői (Nagy 2010): 

o a hivatásos nevelő legalább átlagos gondozási és kötődési hajlammal és 
proszociális érzelmi kommunikációval rendelkezzen; 

o motivációs bázisa;  

o az öröklött gondozási késztetés, mely pozitív attitűdökkel megerősített, 
szilárd meggyőződésen alapuló segítőkészséggé fejlődött; 

o öröklött együttérzés;  

o gyermekszeretet; 

o az a meggyőződés, hogy a szocializáció szándékos segítése, az ezt szol-
gáló értékrendek megfelelő elvárások megtartása nélkül, vezetés és 
együttműködés nélkül lehetetlen; 

o segítő együttműködés;  

o képességek (segítő, kötődési, empátia, szociális kommunikáció, segítő 
vezetés, segítő együttműködés) és ismeretek (szakismeretek); 

o rendelkezzen az önfejlesztés igényével. 

Mindezek értelmében a nevelő és a nevelt viszonyát meghatározza ennek 
motivációs alapja: a kötődés és a szeretet, ami a neveltnek védettséget, fejlődé-
séhez segítséget nyújt. A segítő kapcsolat tartalmát az érzelmi és a gondolati 
háttéren kívül meghatározza a feladatmegfogalmazás; a segítő tevékenysége, 
szakmai szerepfelfogása 

A nevelés alapvető feladata a fejlődéssegítés, fogalma is kiegészíthető ek-
képpen: a fejlődéssegítés a gondozási hajlamból származó proszociális segítő 
viselkedés, tevékenység.  

A segítő kapcsolatban a cél a személyes segítség. Innen nézve a segítő kap-
csolat eszköz a személyes segítéshez, az önmagán segítésre való rávezetéshez. 

Steiner szerint: „Nevelni és oktatni ugyanis csak akkor képes az ember, ha 
azt, amit képeznie, amit alakítania kell, úgy érti, mint a festő, aki csak akkor képes 
festeni, amikor a szín természetét, lényét ismeri, a szobrász csakis, ha anyagá-
nak lényét ismeri, képes dolgozni stb. Ami a többi művészetre áll, amelyek kül-
ső anyagokkal dolgoznak, hogyan is ne állna arra a művészetre, ami a legneme-
sebb anyagokon dolgozik, amely csak az ember elé kerülhet, magán az emberi 
lény alakulásán és fejlődésén. Ezzel alapjában véve már arra történt utalás, hogy 
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minden nevelésnek és minden oktatásnak az emberi lény tényleges megismeré-
séből kell fakadnia” (Steiner 1995).  

Összegzésképpen: a segítő pedagógiai kultúra pedagógusa az oktató-nevelő 
munka szokásos hatásfokánál nagyobb mértékű, meghatározott teljesítmények-
re vagy lelki rendszerállapotokra vonatkozó fejlődés elérésére kell vállalkoznia 
(Buda 2003) ahhoz, hogy a nevelés legfőbb feladatainak – a személyiségfejlő-
désnek és értékközvetítésnek – segítésében részt vehessen. 

Az érett autoritású segítő követelményeiben toleráns, tiszteletben tartja a 
másik személyiségét, és saját példájával, személyiségének adásával előmozdít-
hatja a segített önmegvalósítását. Diákjai önkiteljesítésének elérésére és lehető-
ségeiknek megvalósítására a diákok perszonális és szociális kompetenciák fejlő-
déssegítése a cél. 

Halász Gábor a következőképpen fogalmazza meg a személyes és szociális 
kulcskompetencia elemeit: 

o Saját forrásaink, jogaink, korlátaink és szükségleteink azonosításának, 
értékelésének és megvédésének képessége. 

o Az a képesség, hogy egyedül vagy csoportban projekteket alkossunk és 
vezessünk, ehhez stratégiákat fejlesszünk ki. 

o Az a képesség, hogy rendszerszerűen helyzeteket, relációkat és 
erőviszonyokat elemezzünk. 

o Az a képesség, hogy együttműködjünk, szinergikusan cselekedjünk, és 
kollektív, megosztott vezetésben vegyünk részt. 

o Az a képesség, hogy demokratikus szervezeteket és kollektív cselekvési 
rendszereket építsünk ki, és ilyenekben működjünk. 

o Az a képesség, hogy konfliktusokat menedzseljünk és oldjunk meg. 
o Az a képesség, hogy a szabályoknak megfelelően játsszunk, használjuk 

és értelmezzük e szabályokat. 
o Az a képesség, hogy a kulturális különbségeken keresztül és ezek felett 

kialkudott rendet alkossunk (Halász 2002). 
 

Egyéniséggé fejlődés – perszonális kompetencia – perszonális nevelés 

 
A személyiség operációs rendszere a személyiség működését teszi lehetővé 

a kulcskompetenciák rendszerének segítségével. Ezek fejlettségi szintjének meg 
kell felelnie a civilizáció aktuális fejlettségi szintjének, és ebben nagy szerepe 
van az egyéniség fejlődésének. Minél fejlettebb az én, az éntudat, az önreflektív 
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képesség, annál határozottabb az aktivitási döntés, és következetesebb a meg-
valósítás. 

A személyiség operációs rendszerének kulcskompetenciái: a perszonális, 
kognitív és szociális kulcskompetencia. A perszonális kompetencia, vagyis a 
személyiség létfontosságú általános komponensrendszerének fejlesztése, a kog-
nitív és szociális kompetenciával azonos súlyú alapvető nevelési feladat. A sze-
mélyes kompetencia is információhasznosítás és a kognitív kompetencia által 
működhet, érvényesülhet. A személyes kompetencia mindazoknak a kompo-
nenseknek és szabályozóknak a rendszere, amelyek információhasznosítással 
lehetővé teszik a személyes érdek érvényesítését szociális kölcsönhatások nélkül 
(is). 

Minden ember személyes érdeke a létezés, túlélés, a testi-lelki egészség, 
személyiségének stabilizálása, optimális működése, szükségleteinek, vágyainak 
kielégítése, a jólét, életcéljainak megvalósítása, adottságainak megismerése, ér-
vényesítése (Nagy 2007).  

A személyes érdekeket szolgáló aktivitás a személyes kompetencia fejlettsé-
gétől függő eredményességgel valósul meg. Ezt pedig a személyes kompetencia 
funkciói teszik lehetővé, melyek az önvédelem, önellátás, individualitás, önsza-
bályozás és önfejlesztés. 

A nevelés feladata, hogy az alapvető jelentőségű, előnyös és személyes mo-
tívumok dominánssá válásának segítségével járuljon hozzá a személyes kompe-
tencia motívumrendszerének fejlődéséhez. Ehhez viszont ismernünk kell a 
személyes motívumok fontosabbjait, mint például önvédelmi motívum, önellá-
tási, speciális, önszabályozási és önfejlesztési motívum. 

Valamennyi kompetenciaképesség alapja az érdekértékelő rendszer, mely 
minden tudatos és tudattalan, szándékos és szándéktalan döntésünk végső vi-
szonyítási alapját képezi. Annak értékelését teszi lehetővé, hogy a személy 
szempontjából az aktuális helyzet előnyös, közömbös vagy hátrányos, illetve 
milyen mértékben. 

Az érdekértékelő döntés is hierarchikus rendszer, négy szinten valósul meg: 
genetikus (affektív apparátus), tapasztalati (habitus), értelmező (világtudat) és 
önértelmező (az éntudat teszi lehetővé az érdekértékelést).  

A személyes kompetencia fejlődése azt jelenti, hogy növekszik a szabadság-
fok, a kreativitás, továbbá csökken az önpusztító, a hátrányos komponensek 
aránya, és gyarapodik az előnyös, az önfejlesztő komponensek száma. Ennek 
fényében elmondható, hogy a személyes kompetencia az egyén érdekeit egyre 
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előnyösebben, eredményesebben szolgálja. Így a nevelés feladata az önpusztító, 
a hátrányos komponensek kialakulásának megelőzése, közömbösítése, lebontá-
sa, és az előnyös komponensek gyarapítása, valamint a szabadságfok, a kreativi-
tás fokozatos növelése 

A személyes kompetencia fejlődésének segítése a szándékos perszonalizá-
ció révén lehetséges. 

Perszonalizációnak nevezzük az egyén túlélését, életminőségét, önállóságát 
szolgáló személyes kompetenciát létrehozó spontán és szándékos hatásrend-
szert, amely az önállóságot lehetővé tevő, motívumok és képességek elsajátítá-
sa, az egyén adottságainak kibontakoztatása, az érdekértékelő rendszer kifej-
lesztése által valósul meg (Nagy 2007). A perszonalizáció fő feladatai közé so-
roljuk: 

o az önállóságra, öntevékenységre nevelést; 

o egyéniségfejlesztést (individualizáció); 

o személyes tudat (világtudat és éntudat) fejlődésének segítését.  

A perszonális nevelés végső célja az önfejlesztő személyiség és az önfejlesz-
tésre való nevelés. Ez a cél magába foglalja a személyes kompetencia önértel-
mező szintjének létrejöttét, az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést (nem 
egyforma szintűvé nevelés!) és az én, a személyes tudat kialakulásának, fejlődé-
sének segítését.  
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