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„Jó szándékot kell feltételeznünk egymásról, még akkor is, ha 

nem egyezik a véleményünk. Ha a megelőlegezett bizalom elvész, 

mérhetetlenül leromlanak a kapcsolatok.” 

                            / 

Dr. Kopp Mária (Dr. Kopp Mária) 



Történeti áttekintés 

Eötvös József 

Klebelsberg Kunó  

Hóman Bálint  



Történeti áttekintés 

…..és 1945 után 

Népiskolai értesítő, 1946/47. A tanító munkája. I. évf. I. sz. borító. 



A pedagóguspálya becsülete 

 

 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek 

adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 

(Goethe)  



A gyökér a hagyományok éltető ereje, a szárny 

pedig a kreatív gondolkodás. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
 

A Bölcsek Tanácsa: „Az oktatás sikerének a 

kulcsa a megbecsült, motivált, kiváló 

pedagógus.” 
 



Az oktatás színvonalának változása az elmúlt években a 

lakosság és a pedagógusok véleménye szerint 
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Bajba került a magyar oktatás 

Még a legjobban támogatott 

oktatással rendelkező országban 

sem egyszerű pedagógusnak 

lenni, hazánkban a „nemzet 

napszámosa”.  

 

Néhány évtizeddel ezelőtt a 

tanári hivatással még együtt járt 

a tekintély. De a tanári pálya 

becsülete Magyarországon 

zuhanórepülésbe kezdett.  



 

„Az oktatás sikerének a kulcsa a 

megbecsült, motivált, kiváló 

pedagógus… a pályájáért és tárgyáért 

lelkesedő pedagógus csodákra képes” 

  
 (Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009.) 

 



Intézkedések 

„A fejlődő oktatási rendszerek az oktatás színvonalának javítása 

érdekében számos intézkedést hoztak:  

• emelték a pedagógusképzés színvonalát;  

• növelték a béreket, és teljesítményhez kötötték;  

• a rutinos, tapasztalt pedagógusok munkáját elismerték, 

ösztönözték;  

• biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges segítő 

szakembereket;  

• megerősítették az intézményvezetést;  

• állami vagy független minősítési rendszereket vezettek be és 

működtetnek. „ 

 
(Forrás:Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez OH 2013) 

 



A hazai jellemzők ma 

 

• A pedagógusképzés tartalmi színvonalának emelése sürgős és  

indokolt.  

• A bérek növekedtek, de jelenleg nem teljesítményhez kötöttek. 

• A rutinos, tapasztalt pedagógusok többlet munkáját jelenleg 

nem minden esetben ismerik el. 

• A nevelő-oktató munkához szükséges segítő szakemberek 

nincsenek igény és nevelési szükséglet szerint biztosítva az 

intézményekben. 

• Az intézményvezetés nincs megerősítve, sok tekintetben  

gyengült. 

• A minősítési rendszerek a napokban kezdik meg működésüket, 

még sok a bizonytalansági tényező. 



Mivel kell szembenéznünk? 

 

• Az egyetemekről és főiskolákról a 

fiatalok többsége pedagógus 

mesterségbeli tudás nélkül érkezik 

az intézményekbe. 

• Az anyagi lehetőségek egyre 

szűkösebbek. 

• A diákok szociokulturális 

körülményeinek és egészségi 

állapotának romlása tapasztalható. 

• Az agresszió és a motiválatlanság 

jelenléte a mindennapokban. 

• A média és az internet romboló 

hatása. 



Mivel kell szembenéznünk? 

 

• A pedagógusok közül egyre 

többeknél van jelen a kiégési tünet 

együttes. 

• A pedagógusok megbecsülésének 

hiánya gyakran tapasztalható 

 a tanulók,  

  a szülők, 

  a fenntartó, 

  a működtető, 

részéről. 

 



Megoldás-e az életpálya? 

 

Árnyak mögött fények 



Hogyan érhetjük el pedagógusként  a 

megbecsülésünket? 

 

• Legitim hatalmunk van 

• Jutalmazást és büntetést megfelelő időben, módon, 

arányban alkalmazunk 

• A személyes vonzerő  

 Gondoskodó attitűddel rendelkezünk 

 Meghallgatási készségeink vannak 

 A tanulók megismerésére figyelmet  fordítunk  

 Az igazságosságot és tiszteletet fenntartjuk  

 



Hogyan érhetjük el pedagógusként  a 

megbecsülésünket? 

 

 Társas kapcsolatokat alakítunk ki  

 Motiváltan, lelkesedéssel tanítunk 

 Felelősséget vállalunk  a tanítás-tanulás 

eredményességéért.  

•  Szakértelemmel:  

 Rendelkezünk az elvárt pedagóguskompetenciákkal. 

 
(Forrás: Dömötör László - A szakmai és hatalmi tekintély) 

 



 Mit várnak  tőlünk a szülők? 

 

Hitelesség, bánásmód, szeretet, odafigyelés, 

empatikusság, érzékenység, fogékonyság a 

másságra, szakmai tapasztalat, rutin, 

őszinteség, elfogadás, tolerancia, bizalom, 

nyugodtság, önuralom, kiegyensúlyozottság, 

következetesség, megújulásra való igény, 

alkalmazkodóképesség, intelligencia, 

nyitottság, spontaneitás… 



És a diákok? 

 

A jó tanár 

 • Példát ad, egész életével tanít és 

nevel 

• Nyitott könyv a tanítványai számára  

• A jót, az értéket és a tehetséget keresi 

• Tanítva tanul 

• Érdeklődő és együttműködő  

• A szeretet biztonságát képviseli  

• Kincsnek tartja az egyéniséget és 

egyediséget 

• Kibontakoztatja a talentumot 

• Fontos jellemvonása a lelkesedés  

• Mintát ad, hogyan kell megőrizni 

Emberségünket  



Az elvárásoknak való megfeleléshez  szükségesek… 

 

A megújulás kezdete: az új köznevelési törvény 

 

• Jogszabályalkotás  

• A pedagógus képzés és továbbképzés  

• Pedagógus életpályamodell bevezetése és működtetése 

• Szakmai támogatás 

• Az iskolai infrastruktúra fejlesztése 

• Az integráció, szegregáció kérdéseinek rendezése 

• Tantestületi szervezeti kultúra fejlesztése 

 



 Ehhez - több más mellett - biztosítani szükséges: 

 

 

 

 
 

• Csapatépítő tréninget 

• Szupervíziót 

• Mediációt 

• Resztoratív módszert 

 

 



Nemzeti Pedagógus Kar 

Hogyan tudja mindezeket az új köztestület 

segíteni? 

 • Szakmai érdekérvényesítési 

lehetőség a hazai köznevelés 

számára 

• A közösségi szolgálat segítése, 

ellenőrzése 

• Javaslatok készítése a 

kormányzat számára 

• Szakmai anyagok előkészítése 

és véleményezése, stb. 



NPK együttműködés szükséges 

• Szakmai civil szervezetek 

• Szakszervezetek 

• Egyházak 

• OKNT 

 



Etikai szerep 

Jókai Anna  „A tanári nagyság 

nem a pózban s nem a messziről 

felismerhető manírban 

mutatkozik, hanem az egyéniség 

erejében és a tudás 

szilárdságában, …………….” 



Kik tehetnek a legtöbbet a pedagógus hivatásáért? 



Hogyan? 

      Egyszerűen! 

 

„Az élet voltaképpen mindig 

óvodai szinten lép, mi 

komplikálunk belőle görög 

sorstragédiát.” 

/Szabó Magda/ 



MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET 

KÖSZÖNÖM! 

 
 

 

 

 

 
 

 

www.nemzetipedkar.hu 

Dr. Jeszenszkyné dr. Gallai Gabriella 

NPK elnökségi tag 

Szeleczki János 

NPK elnökhelyettes 

Dr. Zalay Szabolcs 

NPK elnökségi tag 


