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A tanár–diák kapcsolat 
 

  A tanárok és diákok többsége saját tapasztalatából tudja, hogy a tanulói 
teljesítményt és a tanári munka sikerességét nagymértékben befolyásolja a 
tanár–diák kapcsolat minősége. Sokszor hallunk olyan visszajelzéseket egyetemi 
hallgatóktól, hogy egy bizonyos szaktanár magatartása és viszonyulása meny-
nyire meghatározta az adott tantárgyhoz való viszonyukat, motiválta őket a 
tanulásra, vagy teljesen ellentétes hatást váltva ki, megutáltatta az illető tan-
tárgyat. A pozitív tanár–diák kapcsolat jelentőségét mindenki elismeri, a kérdés 
abban áll, hogy miben is nyilvánul meg, és mit kell tennünk ahhoz, hogy ilyen 
pozitív kapcsolatot alakítsunk ki diákjainkkal. 
  A tanár–diák kapcsolat az a közvetítő 
kapocs, amelyen keresztül a nevelő hatások 
eljutnak a diákhoz. Ha a tanuló valamilyen 
okból kifolyólag negatívan viszonyul a tanár-
hoz, nem fogja elfogadni és befogadni ezeket 
a hatásokat. Az egyik – pozitív tanár–diák 
kapcsolatot megalapozó – technika az empati-
kus bánásmód (Bábosik 2003). Az empatikus 
bánásmód lényege az emberek szükséglet-
rendszerébe való beleélés, amely által ké-
pessé válunk a helyes diagnózisra. Valaki 
vagy valami csak akkor válik számunkra po-
zitív élményforrássá, ha nem frusztrálja vagy 
gátolja szükségletrendszerünket. Ha azonban 
szükségleteink érvényesítése lehetővé válik, 
pozitív érzelmi közérzet indukálódik. Sokszor elég néhány nonverbális jelzés, 
néhány szó, hogy a diák átélje: megértik, törekvéseit elismerik, elfogadják, 
értékelik. Ennek hatására a tanár megszerezheti a tekintélyt a gyermek részéről. 
A gyermek átéli, hogy a felnőtt integráltabb, érettebb személyiség, és ez hat rá, 
felfigyel rá, többet elfogad tőle, az ilyen kapcsolat teljesítményre motiválja 
(Buda 1998). Az empátiás megértéshez kell a pedagógus érdeklődése, figyelme 

 



a gyermek iránt. Az empátiás megértés nem egy automatikus motivációs 
állapot, hanem a tanár személyiségétől függ, és lényeges szerepe van a tanár 
pszichológiai felkészültségének.  
  Egy nagyon lényeges szükséglet a diákok számára a sikerélmény. Az au-
tokrata magatartású tanárok által alkalmazott módszerek között inkább a 
frusztráló, korlátozó visszajelzések fordulnak elő gyakrabban, míg a sikerrel 
kapcsolatos visszajelzések és jutalmazások ritkábbak. Ezek a visszajelzések 
többségében negatív érzelmeket keltenek a gyermekekben. A demokratikus 
magatartású tanár esetében azt figyelhetjük meg, hogy kerülik a kudarcok 
visszajelzését, és túlsúlyban a sikerek visszajelzését tartják fontosnak.  
  A szükségletrendszer helyes diagnózisának felállítása érdekében több 
információforrást vehetünk figyelembe. Ilyenek a verbális kommunikáció, a 
metakommunikáció vagy testbeszéd, az egyén tárgyi kelléktárának megfigyelése, 
valamint személyi kapcsolatrendszerének színvonala és minősége. A szempont-
rendszer, melyen keresztül az információkat gyűjtjük, a különböző szükségletek 
rétege. Beszélhetünk biogén és szociogén szükségletekről. Ezek rétegeit a  
1. táblázat mutatja be.    
 

1. táblázat: A biogén és szociogén szükségletek rétege (Bábosik 2003) 
 

Biogén szükségletek Szociogén szükségletek 

 Táplálkozási szükséglet 

 Mozgásszükséglet 

 Pihenés szükséglete 

 Játékszükséglet 

 Változatosság iránti szükséglet 

 Szellemi aktivitás szükséglete 

 Eredményesség iránti szükséglet 

 Szokások 

 Életvezetési modellek 
(példaképek, 
eszményképek) 

 Meggyőződések rendszere 

 
  A biogén szükségletek diagnózisa viszonylag egyszerűbb, ugyanis nem 
individuális jellegűek, hanem adottak, minden egyén személyiségében jelen 
vannak, intenzitásukban egyénenként eltérőek lehetnek. A biogén szükségletek 
korlátozása vagy frusztrációja minden esetben negatív érzelmeket vált ki, és a 
tanár–diák kapcsolat romlásához vezet. Az alternatív pedagógiai iskolák 
(Waldorf, Montessori stb.) felismerték ennek jelentőségét, és semmilyen 
körülmények között nem korlátozzák a biogén szükségleteket.  
  Nehezebb a diagnózis a szociogén szükségletek esetében, mert ezek 
egyénenként eltérőek és eltérő mértékben befolyásolják az egyént. A szokások 
estében tudjuk, hogy szilárd képződmények és érzékenyek a frusztrációra. 



Ugyanakkor nem örök érvényűek, az átalakítás lehetséges, de hosszadalmas. Az 
életvezetési modellek meghatározott tevékenységformákban tárgyiasulnak, 
ezért ebből a forrásból megismerhetjük őket. Nem tanácsos direkt módon 
rákérdezni ezekre a szükségletformákra, mert bezárkózást, bizalmatlanságot 
okozna. Az életvezetési modellek követhetők abban az esetben, amikor már a 
családban is kialakítottak egy életformát, amely a gyermek valamilyen tehet-
ségére vagy jó adottságára épül. Ez lehet családi hagyomány is bizonyos 
szakmák, mint pl. az orvosi, zenei, színészi, képzőművészi stb. esetében. Ezek 
frusztrációja szintén nem indokolt, mert negatívan befolyásolná a gyermek–ta-
nár, iskola–szülők kapcsolatot. Csak abban az esetben megengedett, ha bizo-
nyított, hogy különbség van a család elképzelése és a gyermek valós képességei 
és életcéljai között.  
  A legnehezebben kezelhető és befolyásolható szociogén szükséglet a 
meggyőződésrendszer. Az eszmei-ideológiai meggyőződések olyan szilárd 
képződmények, amelyeknek döntésmeghatározó funkciójuk van az egyén életé-
ben, valamint befolyásolják elhatározásai meghozatalában. Az iskoláknak, a 
tanároknak nem szabad helyet adniuk az ideológiai meggyőződésből fakadó 
vitáknak. Ezeket tanácsos szaktárgyi mederbe terelni, így ismereteket és képes-
ségeket fejleszthetnek. 
  A szociogén szükségletek közé tartoznak az egyénnek önmagára 
vonatkozó meggyőződései, amit énképnek nevezünk. Az egészséges személyi-
ség esetében az énkép mindig pozitív, ami azt jelenti, hogy tisztában van 
hibáival, ezeket meg is tudja nevezni, de a pozitív tulajdonságait is fel tudja 
sorolni. Ha ezt a pozitív énképet valamilyen szempontból negatívan értékeljük, 
az minden esetben az énkép rombolásához vezet. Ezért tilos minden olyan 
negatív visszajelzés a tanárok részéről, amely az énkép egészére vonatkozik, 
mint pl. „Te nem vagy képes semmire”, „Te nem tudsz semmit” stb. Ha vala-
milyen értékelést akarunk megfogalmazni a diákkal vagy annak tevékenységével 
kapcsolatban, tárgyilagosnak kell lennünk, és a konkrét hibára, problémára mu-
tatunk rá, nem a személyiséget értékeljük. A negatív értékelő elemeket is úgy 
próbáljuk megfogalmazni, mint jövőbeni feladatokat, amelyekkel tökéletesíteni 
és javítani fogjuk a hiányosságokat. Sajnos a diákok számára legtöbbször az 
iskolákban leggyakrabban használt értékelési forma, az osztályzat és ennek 
kapcsán vannak kudarcélményei. Sok esetben az osztályzat körülményei befo-
lyásolhatják és meghatározhatják a tanár–diák kapcsolatot. Ezeket nem tudjuk 
elkerülni, ezért ebben az esetben azt tehetjük, hogy az osztályzatot, bármilyen 
legyen is az, mindig szöveges (írásos vagy szóbeli) értékelés kövesse. A szö-
veges értékelés nemcsak megerősíti a diákot teljesítményének minőségében, de 



rossz osztályzat esetében kiegészíti és ellensúlyozza azt pozitív értékelő 
elemekkel, megkönnyítve a diák számára a kudarcélmény feldolgozását. 
  A motiváció a frusztrációval ellentétes hatást jelent, azaz érvényesülni 
hagyjuk az egyén valamely szükségletét. Motiváció esetén a gyermek már meg-
levő szükségletét bekapcsoljuk az általa végzett tevékenység folyamatába. Ha a 
meglévő szükségleteket frusztráljuk, ez megakadályozza új, magasabb rendű 
szükséglet kialakulását. Sajnos napjaink pedagógiai gyakorlatának szemlélet-
módja nem motivációcentrikus. De hogyan lehetnek a szükségletek motivációs 
tényezők? A fent leírt biogén szükségletek esetében például egy gyümölcs vagy 
édesség (táplálkozás szükséglete) mint jutalmazás, egy kirándulás (pihenés 
szükséglete), a dramatizálás (lazítás, változatosság szükséglete) motiváló hatású 
tényezők. A szociogén szükségletek, mint az altruizmus, igazságosság, öröm-
szerzés, társas együttlét, együttműködés, mások irányítása, szeretet, kiemelke-
dés, figyelem, társadalmi normáknak való megfelelés stb. motiválását az iskolai 
munkaformák (párban végzett munka, projekt munka, vita) alkalmazásával 
érthetők el. Az ismeretközvetítés sem valósítható meg kellően eredményes mo-
tiváció nélkül, s ez még inkább igaz a bonyolultabb személyiségkomponensek 
esetében.   
  A tanár és diákok közötti kapcsolat minőségét nagyban meghatározza a 
tanár személyisége függvényében alkalmazott vezetői, nevelői stílus. A csoport-
dinamika és a tanári nevelői stílusok hatását vizsgálva a teljesítményre Kurt Lewin 
(Bábosik, 2003) és munkatársai a 30-as években három ellentétes módszert 
alkalmaztak a különböző (már klasszikusnak vélt) kísérletekben a csoportlégkör 
három típusának kialakítására. A három módszer az autokrata, demokrata és 
megengedő (laissez faire) típus. A három esetben megfigyelt hatások: az autokra-
tikus vezetési stílus esetében az agresszióra és apátiára utaló jeleket is megfi-
gyeltek. Ebben a csoportban az agresszió nagy része a csoporttagok által 
kiválasztott bűnbak ellen irányult, és sosem vette célba a vezetőt (tanárt). Más 
csoportban a vezető elnyomó hatása miatt az apatikus viselkedés volt jellemző. 
A megengedő légkörben volt a legnagyobb zűrzavar. A csoport nyugtalan és 
nagyon agresszív volt, a teljesítmény pedig alacsony. A demokratikus stílusban 
vezetett csoport teljesítménye volt jó színvonalú, ők a vezető (tanár) távol-
létében is dolgoztak, agresszióra utaló jelek nem voltak.   
  A gyakorlatban a legtöbbet az autokratikus és demokratikus vezetői stí-
lussal találkozunk, ritkábbak a megengedő stílust alkalmazó tanárok. Az autok-
rata-demokrata stílusokat nevezhetjük tanárközpontú-diákközpontú (Andreson 
1991) stílusnak is. A teljesítmény szempontjából a megfigyelések és kutatások 
(Hetherington–Morris 1978, Andreson 1991, idézi Zétényi 2002) arra utalnak, 
hogy e nevelési stílusok hatása nem önmagában lehet negatív vagy pozitív, 



hanem bizonyos helyzetek és körülmények függvénye az, hogy melyik milyen 
hatást vált ki. Az autokratikus vezetés hatásosabb, ha a feladat egyszerű és 
konkrét. A demokratikus vezetés akkor vált ki pozitív hatást, ha a feladat 
komplex, gondolkodtató és együttműködést kíván meg a diákoktól. A jutalom 
kilátásba helyezése sem azt a hatást váltja ki a gyermekből, amit szeretnénk, 
ugyanis a gyermek úgy véli, hogy ha a felnőttnek jutalmaznia kell őt valamiért, 
akkor az talán nem is olyan érdekes, mint ahogy azt korábban gondolta. Az au-
toritás használatában a fontos nem a használat maga, hanem annak a módja. 
Van ugyanis – akárcsak a szülők nevelési stílusa esetében – meleg-autoriter és 
hideg-autoriter tanár. A hideg-autoriter tanár merevsége és dominanciája a 
diákból lázadást vagy passzív behódolást vált ki.  
 
 

Szociális készségek fejlesztése 

 
  Sokszor hangoztatjuk, már szállóigévé vált nevelési célként a szemé-
lyiség fejlesztését. De mit is jelent a személyiség fejlesztése? „A személyiség-
fejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és azokat 
társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra 
építünk, ami a személyiségben lehetőségként adott.” (Bagdy–Telkes 1985, 185). 
Szociális készségeink személyiségünk fontos komponensét képezik, mondhatni 
személyiségünk mozgatórugói, elősegítik a tudásnak és az emberségnek, az 
intelligenciának és a cselekvőképességnek, az önkibontakozásnak a lehetőségét. 
Noha napjainkban egyre inkább megjelenik tantervi szinten is általános 
követelményként a kommunikáció és a kreativitás fejlesztése, tudatos törekvést 
ilyen irányba elég ritkán tapasztalunk a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. A 
hazai tanügy attitűdje a 89-es változások után, a különböző tantervi és 
oktatásszervezési reformok ellenére sem változott. Még mindig 
ismeretközpontú az iskola, és az ismeretek átadásában is az egyoldalúság a 
jellemző. Az ilyen iskola olyan diákokat (embereket) termel, akik nagy ismeret-
halmazzal rendelkeznek, de saját humán potenciáljuk megismerésében és 
irányításában, az emberi kapcsolatok és a kommunikáció világában nem tudnak 
eligazodni. Ennek oka természetesen nem egytényezős, hanem rengeteg, még 
mindig a régi rendszer tulajdonságait magán hordozó társadalmi probléma is 
egyben. A 89-es változás óta eltelt tizenhat év alatt még mindig nem sikerült a 
tanügyi rendszert teljes egészében működőképes, napjaink elvárásainak meg-
felelő rendszerré kiépíteni. Hiába cseréltük ki az alkatrészeket, a gépezet még 
itt-ott akadozik a régi, elrozsdásodott csavarok miatt. Sajnos sok esetben éppen 
a csavarok állapota teszi lehetővé, hogy egy „gépezet” megfelelően, zökkenő-



mentesen működjön. A tanulási-tanítási folyamatban ilyen „csavarok” a 
szociális készségek, amelyek elősegítik az elsajátított ismeretek és készségek 
megnyilvánulását, kibontakozását (pl. az iskolai szituációban a tudás önma-
gában nem elég, ha nem fejlettek a kommunikációs készségek).  
  A szociális készségfejlesztés nemcsak az elemi oktatásban, hanem a 
középfokú, sőt a felsőoktatási képzésben is központi jelentőségű. Hatékony a 
fejlesztés, ha különböző képzési területek (tantárgyak) keretei között valósítjuk 
meg, egybekapcsolva az illető területen megfogalmazott képzési célokkal, de 
hatékony lehet külön foglalkozás keretében vagy osztályfőnöki órákon. Külső 
feltételként határozhatjuk meg a gyermek önálló aktivitásának buzdítását, prob-
lémaérzékenységének fejlesztését, a játékosság és spontaneitás elősegítését, a 
divergens gondolkodás és ötletkeresés támogatását, az oldott, demokratikus 
légkör megteremtését. Olyan alaptechnikákat használhatunk e készségek fej-
lesztésére, mint a: 

– Mintanyújtás (A modellnyújtás – utánzáson alapuló tanulás – a megfelelő 
viselkedési módok elsajátításának hatékony módszere. A kortárs-
csoporton keresztül történő modellnyújtás hatékonyabbnak bizonyul, 
ugyanis a diákok szívesebben követik a kortársaik által nyújtott mintát.) 

– Megerősítés (A megerősítés elve szerint a jutalmazás egy adott tevékeny-
ség fenntartásának érdekében hasznos módszer. Minden egyes kis lépés 
megerősítése fontos, amely az elérendő viselkedéshez közelebb visz.) 

– Szerepjáték (A dramatizáló, cselekvésközpontú tevékenységek örömet 
szereznek a gyermekeknek. A tanárnak a szerepjáték alkalmazása esetén 
kerülnie kell a gyermek teljesítményére vonatkozó bármilyen negatív 
értékelést, a bekapcsolódás és a spontaneitás bátorítása a lényeges.) 

– Ötletbörze (A brainstorming-technika a szabad ötletek felbukkanását 
bátorító, minden lehetőséget figyelembe vevő módszer. A divergens 
gondolkodás fejlesztésére megfelelő, kizárja a különböző alternatívák 
idő előtti kritikáját.) (Bagdy–Telkes 1985) 

  Az 1. ábrán bemutatott készségek fejlesztése történhet a fentebb be-
mutatott módszerekkel.   

 

Nonverbális készségek Kreativitás Énkép 

Metakommunikáció SZEMÉLYISÉG Önismeret 

Divergens 
gondolkodás 

Társismeret, kapcsolatteremtés Empátia 

 

1. ábra: Személyiségfejlesztés néhány jelentős területe 
  Neil Postman hasonlatával élve, a gyermeket iskolakezdéskor úgy 
jellemezhetnénk, mint egy kérdőjelet (Kéri–Ambrus 1995). Kérdőjelként kezdi 



az iskolát, de sajnos pontként fejezi be. A gyermekek az iskolában a tanár 
kérdéseit hallgatják, és a tanár válaszait kell megtanulniuk. Így a diákok fejében 
megfogalmazódó millió kérdés az évek során elhal vagy elhalkul, megtanulnak 
gyakorlatiasan és egysíkúan gondolkozni. Célunk, hogy ne pontokat tegyünk, 
ne válaszoljunk meg mindent, hanem minél több kérdést és kérdőjelet teremt-
sünk a gyermek fejében, fejlesztve ezzel gondolkodását és viszonyulását az élet 
dolgaihoz. 
 
 

Ki az osztályfőnök? 

 
  A szociális készségek fejlesztésében kulcsszereplő az osztályfőnök. 
Szerepe és jelenléte az iskolákban körülbelül 150 éves múltra tekint vissza.  
Az osztályfőnöki szerep eredetileg a személyre szóló törődés ellátására jött lét-
re. Röviden az osztályfőnök feladatköreit a következőkben határozhatjuk meg: 

1. nevelőmunka; 
2. szervezési, koordinációs feladatok; 
3. adminisztrációs teendők ellátása. 

  Ezek a hagyományosnak tűnő teendők mást jelentenek ma, mint egy-
két évtizeddel ezelőtt. Egyre nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása a 
gyermekekkel, szaporodnak a tanulási, magatartási gondok, a szülők nagy része 
bizalmatlan az iskolával, a pedagógusokkal szemben. A gyermekek gyakran egy-
mással sem szolidárisak, az osztályprogramok szervezése egyre több akadályba 
ütközik (pénzhiány, időhiány, eltérő szükségletek stb.). Nagyon nehéz tehát a 
gyermekeket eligazítani egy olyan világban, amelyben a felnőttek is nehezen 
ismerik ki magukat (Szekszárdi 2004). Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága  
– szemben a szaktanári funkcióval –, hogy nincs előírható, részleteiben meg-
tervezhető tananyaga, s ellátása lényegesen több spontaneitást, rugalmasságot, 
reflektivitást igényel. Sokszor megtörténik, hogy az osztályfőnöki és szaktanári 
szerepeket nem képes valaki elválasztani, vagy szerepkonfliktust okoz egy 
tanárnak ez az egyszerre többféle szerepnek és elvárásnak való megfelelés. Ha a 
pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni, 
tudomást kell vennie arról a világról, amelyben élünk. Az elvárások, amelyek 
kereszttüzében a dolgát tennie kell, sok esetben egymásnak is ellentmondanak. 
Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget, hogy ezek között mérlegeljen, 
rangsoroljon, a rábízott tanulók szükségleteit, igényeit szem előtt tartva, saját 
személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. 
Az osztályfőnök jelentőségét az alternatív iskolák felismerték. A Waldorf-
iskolákban például nyolc éven keresztül egy pedagógus tölti be az osztálytanító 



szerepét. Így van rá lehetősége, hogy személyes kapcsolatot alakítson ki 
diákjaival. De milyen mértékig avatkozhat bele egy osztályfőnök a tanítványai 
életébe? Elegendő-e, ha a gyermek életének iskolai vetülete érdekli kizáró-
lagosan? Erre választ találni nehéz, ugyanis nagyon sok múlik az osztályfőnök 
személyes döntésén. „... az osztályfőnöknek egyértelműen és világosan ki kell 
jelölnie a kompetenciahatárokat, és ehhez következetesen tartania is magát. 
Egyfelől nem ígérhet többet, mint amennyit teljesíteni képes, másfelől viszont 
nem sértődhet meg, ha a diákok csak annyira fogadják el személyes vezető-
jüknek, amennyire ő maga is igényli.” (Fenyő 2001, 3). Nagyon fontos, hogy az 
osztályfőnök „megérezze”, meddig mehet el, azaz van-e igény a beavatkozá-
sára. Sajnos ezt nagyon nehéz eldönteni, és minden osztályfőnök személyes 
kompetenciáján múlik, hogy hogyan tudja ezt megvalósítani.  
Az osztályfőnök részletes feladatköre: 

1. Helyzetelemzés, célok, feladatok megfogalmazása; 
2. Az egyes gyermekek és az osztály megismerése; 
3. Osztályfőnöki órák megtervezése:  
Kötelező témakörök:  

– egészséges életmód (étkezés, mozgás, higiénia), 

– önismeret, társismeret, 

– pályaválasztás, 

– szexuális felvilágosítás, 

– a tanulás tanítása, 

– káros szenvedélyek (alkohol, dohányzás, kábítószer-fogyasztás), 

– konfliktuskezelés, 

– médiaismeret, 

– kultúra és művelődés, 

– szociális készségfejlesztés, 
4. Kirándulások, osztályprogramok, látogatások, tematikus napok/hetek, 

szakköri tevékenységek szervezése; 
5. Tanárkollégákkal való kapcsolattartás, óralátogatás; 
6. Családdal való kapcsolat fenntartása: szülői értekezlet, családlátogatás, 

fogadóórák; 
7. Gyermekvédelem, fokozott odafigyelés a problémás, hátrányos hely-

zetű gyermekekre. 
 Ahogyan már fentebb megfogalmaztuk az évek során, az azonosnak 
tűnő problémák minden generáció esetében más színben, más kontextusban 
jelentkezhetnek. Ezért nagyon fontos, hogy osztályfőnökség vállalása esetén a 
helyzetelemzés kapcsán vegyük figyelembe ezt a tényezőt. Még figyelembe kell 
venni olyan tényezőket, mint a létszám, nemek aránya, a gyermekek fejlettségi 



szintje, teljesítményszintje, a szociális háttér feltérképezése. Az osztályfőnöki óra 
az iskola mindennapjaiban kiváló lehetőség az osztályfőnök számára a 
gyermekekkel való ismerkedés és a szociális készségek fejlesztése szempontjá-
ból. Nem elfogadható az a hazai közoktatásban eléggé elterjedt gyakorlat, hogy 
az osztályfőnök saját szaktantárgyát gyakoroltatja, az osztályfőnöki órák 
„rovására”. Ez az eljárás csak kivételes esetekben fogadható el, jól megindokolt 
helyzetekben. Az osztályfőnöki órák célja és tartalma mindig függ a gyermekek 
szükségleteitől, igényeitől, érdeklődésétől. A kötelezőnek feltüntetett témakö-
röket is a gyermekek igényeihez kell méretezni. Ezért mindig kérdezzük ki a 
diákok véleményét is, készítsünk felmérést (kérdőív, ötletek ládikója stb.), hogy 
miről szeretnének hallani, beszélgetni osztályfőnöki órán. Ha osztályfőnökként 
bizonyos területeken (konkrét témakörök) nem vagyunk elég jártasak (főleg ha 
valamilyen felvilágosításról vagy egy szakma bemutatásáról van szó stb.), a leg-
jobb megoldás, ha felkérünk erre egy jó szakembert vagy egy olyan valakit, 
akinek tapasztalata van az adott területen. Ha az osztályfőnök úgy dönt, hogy 
mégis maga vállalkozik erre a feladatra, lényeges, hogy kerülje a „prédikáló”, 
kioktató hangnemet, és maradjon a bemutatás, közvetítés szintjén, vitakérdések 
és gondolkodtató feladatok alkalmazásánál. A diákokat is buzdíthatja arra, hogy 
egy-egy témakör után kutassanak, projektet készítsenek és azt az egész osz-
tálynak vagy iskolának bemutassák. Az osztályfőnöki órák hangulata mindig 
oldott, demokratikus és barátságos legyen. A gyermekeket a legjobban az is-
kolán kívüli tevékenységek (4) keretében lehet megismerni. Egyes gyermekek 
másképp viselkednek iskolai környezetben és másképp iskolán kívül. Gyakori, 
hogy iskolán kívül sokkal felszabadultabbak, nem érzik az iskola szabályok általi 
kötöttségét, ezért a különböző kirándulások és látogatások ideális keretei a 
megismerésnek. Ezek az iskolán kívüli tevékenységek jól erősítik a csoport-
kohéziót, a gyermekek jobban megismerik egymást, bátrabbak lesznek a 
kommunikációs és társas helyzetekben, gyakorolhatják szociális kompetenciá-
jukat. Jó, ha az osztályfőnök a csoport részének tekinti magát ezeken a tevé-
kenységeken, ha képes „lemondani” egy kicsit tanári és felnőtti mivoltáról, tud 
együtt játszani és örvendeni a gyermekekkel. Ezáltal közelebb kerülhet diák-
jaihoz, emberként is elfogadják és megszeretik. Ha az osztályfőnök célja, hogy 
minél jobban megismerje diákjait, akkor igyekszik átlátni teljes tanulmányi 
munkájukat és teljesítményüket. Ennek érdekében lényeges a tanárkollegákkal 
való kapcsolattartás (5). A kollégáktól jövő információkat viszont mindig kriti-
kusan kell kezelni, meg kell bizonyosodni azok igazáról, egyébként a 
benyomások hibájába eshetünk. A gyermekeknek érezniük kell, hogy bízhatnak 
osztályfőnökükben, ezért a bizalmasan közölt információkat titokban kell 
tartani, és óvakodni attól, hogy ne váljanak a tanári szobák nyitott kérdéseivé.  



A kollégákkal való kapcsolattartás főleg a problémás gyermekek esetében 
fontos, ahol az osztályfőnök feladata felvilágosítani a kollégákat a helyzetről, 
annak érdekében, hogy helyesen értelmezzék a gyermek viselkedését. Az osz-
tályfőnök nemcsak a diákokkal és a kollégákkal, de a szülőkkel (6) és a gyermek 
közvetlen életkörnyezetével is kapcsolatban van. Az osztályfőnöknek minden-
képpen célja, hogy a szülőt a gyermek nevelésében partnernek tekintse, és 
megnyerje őt a közös cél elérése érdekében. Ezért a szülőkkel való kapcsolat-
tartásban, a szülői értekezletek keretében, pozitívan és elfogadóan viszonyuljon 
hozzájuk, ne keltsen ellenérzéseket az iskolával, tanárokkal, a tanulással vagy a 
neveléssel kapcsolatban. A negatívumok tálalását és közlését (pl. ha probléma 
van a gyermekkel tanulmányi vagy magaviseleti stb. okból kifolyólag) ne a 
negatívumokkal kezdjük, és azokat ne a gyermek egész személyiségére értsük, 
hanem olyan tényezőként mutassuk be, amire oda kell figyelni, esetleg változ-
tatni kell rajta a siker érdekében. A gyermekkel való kapcsolatban is érvényesek 
ezek a „szabályok”, ugyanis a gyermeket partnernek megnyerni ugyanolyan 
fontos, sőt még fontosabb. Az a tanár vagy osztályfőnök, aki ellenérzéseket vált 
ki egy diákból, később nagyon nehezen tudja „visszanyerni”, és ennek 
súlyosabb következményei is vannak a tanulás és teljesítmény szempontjából, 
mint ahogy ezt a fejezet elején a tanár–diák kapcsolat esetében megállapítot-
tunk. Gyermekvédelmi területen (7) elsősorban a gyermek szociális, családi hátteré-
nek ismerete (csonka család, elvált szülők, munkanélküli szülők, elhanyagolt, 
bántalmazott gyermek) és figyelembevétele, segítség keresése különböző állami 
vagy egyéb magánforrásból ott, ahol igény van rá. Ebben az esetben nagy 
segítség lehet az iskolapszichológus jelenléte az iskolában, akivel kötelező az 
együttműködés ezekben a helyzetekben. Fontos, hogy ne tanúsítson közöm-
bösséget az osztályfőnök ezekkel a helyzetekkel szemben, hanem, amennyire 
tud, próbáljon segíteni, legalább a gyermek lelkiállapota javításával, biztosítva a 
gyermeket arról, hogy megérti helyzetét és mellette áll. 
  Következtetésképpen megállapíthatjuk, hogy az osztályfőnök szerepe a 
gyermek életében nagyon lényeges. Ritka az az ember, akit ne formált volna 
valamilyen szinten az a hatás, amit osztályfőnöke váltott ki belőle, legyen az 
kellemes vagy kellemetlen, rossz élmény. Osztályfőnöknek lenni ezért egy plusz 
felelősség is. Sokan azért választják ezt a pályát, mert emberi nyomokat hagy-
hatnak a fiatalokban, valamire valóban nevelhetik őket, amit magukban hor-
danak egész életükben (Járó 2002).  
 
 

A rejtett tanterv jelentősége 

 



  Tág értelmezésben minden olyan hatást, információt, amit a gyermek az 
iskolában tapasztal és aminek nincs konkrét köze a deklarált, hivatalos tan-
tervhez, rejtett tantervnek nevezünk. Ez azt jelenti, hogy a deklarált pedagógiai 
törekvések mellett rendszeresen és hatékonyan történik valami, pl. a kíváncsi 
emberré formálás, a logikus gondolkodásra nevelés Ide tartoznak az ösztönző 
jellegű tanári megnyilvánulások, a tanítási órák légköre, a tanulói produkció 
értékelése stb. A 2. táblázatban összefoglaltuk a rejtett tanterv legfontosabb 
forrásait.  
 

2. táblázat: A rejtett tanterv forrásainak csoportosítása (Szabó 1985) 
 

Szisztematikus,  
iskolán belüli tényezők 

Szisztematikus,  
iskolán kívüli tényezők 

 az iskolai érték-  
és értékelési rendszer 

 az iskolai ismeretszerzés 
jellemzői  

 a tudáselosztás 
demokratizmusa  

 a pedagógusok céltudata  
 az osztály  

mint viszonyrendszer  
 az osztály mint munkahely, 

mint sajátos térelrendezés  
 az iskolai időkezelés  

 az iskolai értékrend  
és a társadalmi rétegek 
értékrendjének viszonya 
(ezen belül a gyermek 
korai, családi szocializáció-
jának minősége, különös 
tekintettel a nyelv-
használatra)  

 az utca; a tömeg-
kommunikáció  

 
  Az értékrendszerek kapcsán az iskolai környezetben többféle értékrend 
ütközhet egymással. Beszélhetünk a deklarált intézményi és pedagógusi 
értékrend, a pedagógusok valódi értékrendje – amely mindennapi munkájukat 
jellemzi –, a diákság értékrendje – amelyet csoportnormák alakítanak –, a szülői 
ház értékrendje – amely hatással van egyrészt a gyermekekre, és nyomást 
gyakorolhat az iskolára is – ütközéséről (Sikúr 1997). Az értékrendek ütközése 
problémát jelenthet a gyermeknek az eligazodásban és a saját értékrendjének 
kialakításában. Ma már a rejtett tanterv tartalmába „szorultak” olyan értékek 
(szorgalomra, rendre, fegyelemre nevelés), amelyek régen még egy iskola 
deklarált céljai közt voltak. A szociális készségek fejlesztése is a rejtett tanterv 
körébe szorult. Ezek kialakulását olyan tényezők segítik elő, mint az iskolai 
rituálék (feleltetés, köszönés, csengetés stb.) vagy a tanár személyisége. Az igazi 
rejtett tanterv a tanár személyiségéből sugárzik, gesztusaiból, hangsúlyából stb. 



(Szabó 1988). Ezért a rejtett tanterv mindig egyedi. „Amikor belépünk egy 
iskolába, egyszerre éljük át az ismerősség és az idegenség élményét. A tan-
tervek, folyosók, nyüzsgő diákok, osztálynaplót szorító, siető vagy a diákokkal 
beszélgető tanárok látványa azt az érzést kelti bennünk, hogy az iskolák 
egyformák mindenhol és mindenkor. Mégis, minden iskola »levegője« valahogy 
más – bár nehéz pontosan számot adni arról, mitől is tűnik egyedinek a 
folyosó, amelynek falát pont úgy képek, rajzok díszítik, mint minden iskolában. 
[...] Az iskolák egyes osztályai – noha ugyanabba az iskolába járnak, ugyanazok 
a tanárok tanítják őket, ugyanazon tananyag alapján stb. – még nyilvánvalóbban 
különböznek egymástól.” (Szabó 2002)   
 
Amit a rejtett tantervről tudunk: 

 bár a rejtett tanterv fogalma absztrakció, megjelenési formája mindig 
konkrét; 

 elmaradhatatlan kísérőjelensége a tanítási-tanulási folyamatoknak, és ha-
tékonysága sokszor eléri a tudatos pedagógiai célkitűzésekét: az iskola 
hatásrendszerét tehát e kettő „keveréke” adja; 

 tartalmának elsajátítása általában spontán tanulás útján történik; 

 az általa közvetített tartalom a pszichikus képződmények valamennyi 
alapvető tartományára kiterjed (pl. a megismerési stílusra); 

 erősítheti, illetve gátolhatja a tudatos pedagógiai intenciókat; 

 egyaránt tartalmaz rövid távú (taktikai) elemeket és hosszú távra szóló 
tartalmakat; 

 mindig a viselkedésben fejeződik ki, és ritkán vagy sohasem fogalma-
zódik meg szavakban. 
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