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Elhivatottság 

• Belső motiváció 

• Meggyőződés 



Elhivatottság 

• A gyermekek nevelését életcélnak tekinti 

• Feladattudata, elkötelezettsége van 

• Példamutató hivatásgyakorlás (lelkiismeretes, szorgalmas, odaadó) 

• Az általános (önmaga, intézménye, társadalmi közege: szülők, család, 

tanítványok) elvárásoknak megfelel 

• A konfliktusokat mintaszerűen kezeli 

• Önmaga, iskolája és a pedagógus szakma fejlődését, presztízsét szem 

előtt tartja 

• Életmódja, hivatásszeretete példaértékű 

       ↓ 
Ezek megléte esetében a pedagógust társadalmi megbecsülés övezi! 

 

Ezek hiánya a pedagógust rossz színben tünteti fel! 
 

 

 

 



Elhivatottság 

Előforduló problémák: 

• Elfásultság 

• Közömbösség 

• Alkalmatlanság 

Előforduló problémák leggyakoribb okai:  

• Anyagi problémák 

• Magánéleti válságok 

• Alacsony társadalmi presztízs és megbecsültség 

• Hibás pályaválasztás  

 



Felelősség 

• Bizalom, gondoskodás, törődés 

• Tehetségkibontakoztatás 

• Közösségi és társadalmi érdekek 



Felelősség 

A pedagógus szakma  = „kirakat élet”: 
• A társadalmi normák vezérképviselete, minden szavukkal a kialakult 

társadalmi normarendszert hirdetik 

• A társadalom nem csak szaktudását, hanem magatartását és 

személyiségét is igénybe veszi. 

Elvárás,hogy…  
• Helyes értékek mentén cselekedjen, aki a nevelő munkát választja. 

• A pedagógus viselkedését, tetteit, szavait a tanítványokért érzett 

felelősség hassa át  

• Segítse  a családokat nevelési tanácsokkal, hasznosítható információkkal 

• Titoktartási kötelezettségét  tanítványaival, kollégáival és iskolájával 

kapcsolatban teljesítse.                                                        



Felelősség 

Tanuló 

Szülők Pedagógus 



Szakmaiság 

• Hitelesség 

• Tekintély 

• Megbecsültség 



Szakmaiság 

Morális elvárások a pedagógus 

kompetenciák területén: 
 

• A  tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesítése 

• A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 

• Módszertani felkészültség 

• A pedagógiai folyamat tervezése 

• A tanulás támogatása, szervezése és irányítása  

• A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése 

• A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályairányítás 

• Az autonómia és a felelősségvállalás 



Szakmaiság 

Szakmai tudás     Hatékonyság    Eredményesség 
  
Közérthetőség     Közvetlenség    Emberiesség 



A Nemzeti Pedagógus Kar célja 

 

 „segítse a pedagógus hivatás  

szakmai-etikai normáinak fejlődését, 

egységesülését, társadalmi elismertségének 

növelését, és ellássa a köznevelés 

rendszerében foglalkoztatott pedagógusok 

szakmai érdekvédelmét” 
 

(NPK Alapszabály, 1. p.)  



Az Etikai Bizottság(ok) helye  

a Karon belül 

 A Kar szervei 

• Országos küldöttgyűlés, Területi elnökség 

• Országos ügyintéző testületek 

• Országos Elnökség 

• Országos Etikai Bizottság (OEB)  

• Országos Felügyelő Bizottság 

• Területi ügyintéző testületek 

• Területi Elnökség 

• Területi Etikai Bizottság (TEB) 

• Állandó bizottságok 

• Szakmai tagozatok 

• Egyéb létrehozható bizottságok 

• Központi Iroda 

OEB:   

Három állandó testület tagja, 

1 elnök + 2 tag 

TEB:   

19 megye + Bp. 

1-1 elnök + 2-2 tag 



Országos Etikai Bizottság 

Az OEB feladata: 

• Kidolgozza a pedagógus hivatásetikai 

részletszabályokat és kialakítja az etikai eljárás 

rendszerét 

• Összegyűjti a területi szintről érkező javaslatokat, 

ötleteket, észrevételeket 

• Lefolytatja a hatáskörébe tartozó etikai eljárásokat 

• Évente legalább egy alkalommal a tevékenységéről 

beszámol az Országos Küldöttgyűlésnek 

 



Területi Etikai Bizottságok 

A TEB feladatai: 

• Az Etikai Kódex-szel 

kapcsolatos, helyi szintről 

érkező javaslatok, ötletek, 

észrevételek összegyűjtése 

• Az elsőfokú etikai eljárás 

lefolytatása 



Miért készül Országos Pedagógus 

Etikai Kódex? 

• A törvény előírja  

   (2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 35/A bekezdés 63/B. § f pont)                                          

• Létezik  le nem írt  etikai elvárás (íratlan magatartási 

és viselkedési szabályok)                                                 

• A törvény nem tud mindent szabályozni   

• Vannak etikai problémák 

• A  Kódex elvi szinten előre tisztázza az erkölcsi 

kérdéseket 



A Nemzeti Pedagógus Kar feladata 

A tizennyolc alapszabályban rögzített fő 

feladatának egyike: 

• megalkotja a pedagógiai hivatásetikai 

részletszabályokat tartalmazó Etikai 

Kódexet  

 



Az Etikai Kódex,  

nem „ördögtől való”… 

MTA 

MOL 

Ügyvédek 

Magyar Posta 

MÁV 

Közbeszerzés 

hatóság 

MNB 

Köztisztviselők 

Autósiskolák 

Kereskedelmi bankok 

Szállodák, éttermek 

Könyvtárosok 

Orvosok 

Vadászok 

Ügyészek 

Újságírók 

Rendészeti szervek 

MLSZ 

Egyházi 

iskolák 

NAV 



Etikai kódex 

Ne ítélj elsőre… 



Etikai kódex 

„A Kódex nem az egész embert átmelegítő, 

rendíthetetlenül megvalósult erkölcs maga – csak 

mankó, amelyet majd egyszer eldobhatunk, mert a 

töréseket kihevert, ép csontozatú emberlénynek már 

semmiféle külső támogatásra sem lesz szüksége. De 

addig örüljünk neki: használjuk. 

Segít. Erősít. Véd.”  

Jókai Anna 

 

Konszenzuson alapuló, módosítható                          

Akkor jó , ha az alapelvek nem változnak 

 



Etikai Kódex 

Igény az egységes elvárások iránt 

Miért fontos hogy a pedagógus munkáját szakmai etikai kódex szabályozza? 

• A pedagógus jogi és pedagógiai értelemben is kis gyermekekkel foglalkozik 

• A pedagógus naponta dönt „sorsokról” arról, hogy mi a helyes, és mi a helytelen erkölcsi 

kérdésekben 

• Értékeli tanítványai viselkedését, teljesítményét 

• Tettei, szavai, személyes példája meghatározó a gyermek fejlődésére  

• Adott esetben a tanítványok ki vannak szolgáltatva 

• A  kódex a gyermekek érdekét is védi! 

• A kódexben közvetített normák által a pedagógusok mankót, segítséget kapnak 

• A kódex mindenki számára elérhető, nyilvános 

• A közvélemény pontosabb képet kap a pedagógus munkájáról  

• A pedagógusok szakmai identitása erősödik 

• A normák ismertsége jelentős presztízsnövelő erőt jelent 

• A felelősség súlyát a kódex útmutatása alapján könnyebben viseli a pedagógus 

• A kódex védelmet nyújt a pedagógusnak a méltatlan helyzetekben 

Az Etikai Kódex megismerése, terjesztése elemi érdeke minden 

pedagógusnak! 



Etikai kódex 

Etikai elvárások a pedagógusokkal 

kapcsolatban 
• A nevelő személyiségével szemben támasztott igények 

• A nevelés sikere szempontjából döntő tényező a pedagógus személyisége 

• Azonosulási mintát nyújthat a gyerekeknek. Erkölcsi példakép 

• Egész személyiségével képes spontán és egyéni módon kifejezni értékrendjét 

• Magatartása kongruens, amely a szavak, tettek és érzelmek egységét tükrözi 

• A jó pedagógus fontos ismérve a tolerancia és a türelem 

• A pedagógus személyiségének további fontos jellemzői: 

• Szilárd világnézeti meggyőződéssel rendelkezik 

• Magas szintű pedagógiai, pszichológiai és módszertani műveltséggel rendelkezik 

• Kreatív személyiség 

• Megértő, ismeri a gyerekek gondolat és érzelmi világát 

• Tiszteli és szereti a rábízott gyerekeket, felelősséget érez irántuk 

• Humorérzékkel rendelkezik 

• Találékony, jó a helyzetfelismerő és az  alkalmazkodóképessége 

• Tekintéllyel rendelkezik, melynek alapja a szilárd jellem és a magas szintű szakmai 

felkészültség 



Pedagógus Etikai  Kódex 

Érvek és ellenérvek 

Megfékezi az Etikai Kódex a pedagógiai hibákat? 

• Nem, csak  mérsékli, illetve csökkenti a konfliktusokat. 

• Igen, ha a tantestületben folyamatosan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. 

Van-e remény arra, hogy a pedagógusok körében 

elfogadottá válik az etikai kódex?  

• Igen, ha meggyökeresednek az erkölcsi normák.                               

• Igen, ha a pedagógusok komolyan veszik értelmiségi szerepüket. 

• Igen, mert jelenleg is van,csak konszenzus nincs. 

• Igen, mert ha a megegyezés létrejön,a pedagógusok azonosulnak vele, 

és evidenssé válik. 

• Igen, mert sok problémát megold, és azokat  nem kell jogi útra terelni.  
 

 

     



Érvényben lévő  

Pedagógus Etikai Kódexek  

Több iskola működik  különféle értékalapokon, 

a hasonlóságok mégis jellemzőbbek: 

• Filozófiai, vallási, személyes, szakmai, közösségi 

normákat fogalmaznak meg  

• Alapvető emberi értékek 

• Egyéniség tisztelete 

• Megkülönböztetés elítélése 

• Kapcsolatok 

• Kollegalitás 



A Pedagógus Etikai Kódex 

megalkotásának folyamata 

1. Területi Etikai Bizottság felállása 

2. Kódex készítő munkacsoport létrehozása 

3. Korábbi Pedagógus Etikai Kódexek áttekintése 

4. Más szakmák Etikai Kódexeinek, magatartási 

szabályzatának áttekintése 

5. Munkaanyag elkészítése 

6. Területi Etikai Bizottság bevonásával történő 

véleményezés (helyi és a megyei szint javaslatai) 

7. Végleges munkaanyag elkészítése 

 



A jelenlegi munkafázis bemutatója 

Elképzelések és javaslatok „gyűjteménye” 

Nem tény jellegű kijelentések közlése 

Milyen Etikai Kódexet  

szeretnénk? 



„Az én vezérem bensőmből vezérel! 
Emberek, nem vadak – 

elmék vagyunk! Szivünk míg vágyat érlel, 
nem kartoték-adat. 

Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 

szép, komoly fiadat!” 
 

József Attila: Levegőt (1935) 

Milyen Etikai kódexet szeretnénk? 



Milyen Etikai kódexet szeretnénk? 

Átfogó célunk:  

• A pedagógus szakmával kapcsolatos közmegegyezésen alapuló elvárások 

megfogalmazása a pedagógusközösség és a társadalom számára  

• A pedagógusok szakmai munkavégzésével kapcsolatos etikai normákról való tájékoztatás a 

minőség munka érdekében (azaz informálni a pedagógusoktól mindenkor időszerű és 

elvárható magatartásról és hozzáállásról) 

• Hozzájárulni a társadalom tagjainak (szülők, tanulók, pedagógusok) lehetőség szerinti 

minél jobb létéhez és együttműködésük optimális harmóniájához 
 

Közvetett célunk:  

• Állandó elhatározottság a tanítványok befolyásolására a jó követése és a rossz elutasítása 

érdekében (konszenzussal elfogadott állásfoglalás arról, mi a „jó” és mi a „rossz” 

• A pedagógusok és a pedagóguspálya iránti közbizalom erősítése 

• A pedagógusok és a pedagóguspálya társadalmi megbecsültségének növelése 

• A pedagógusközösség belső összetartozásának erősítése 



• Nem cél a 

szankcionálás 

• Nem cél a 

pályától való 

elriasztás 

• Nem cél túlzott 

elvárások 

támasztása 

Milyen Etikai kódexet szeretnénk? 



• Cél az irány- és útmutatás 

• Cél az eligazodás-segítés 

• Cél önkéntességen alapuló 

szabályozás 

• Cél a mankónyújtás 

• Cél az érték- és 

viselkedésorientálás 

Milyen Etikai Kódexet szeretnénk? 



Pedagógusokra vonatkozó részek (javaslat) 

• A pedagógus személyiségével, munkavégzésével, pályájával és 

munkatársakkal való viszonyával kapcsolatos etikai normái 

• A nevelő-oktató munka etikai normái 

• A tanítványokkal való kapcsolat etikai normái 

• A szülőkkel/ családdal való kapcsolat etikai normái 

• A nemzethez és hazához való viszony etikai normái  

• A szaktárgyához való viszony etikai normái 
 

Nem pedagógusokra vonatkozó részek (javaslat) 

• A tanulókkal szemben támasztott etikai elvárások 

• A szülőktől elvárt viselkedési és cselekvési normák 

Milyen Etikai kódexet szeretnénk? 

Tartalom konszenzuson alapuló meghatározása 



Egy lehetséges Pedagógus Etikai Kódex  

Gondolatok a tanár-szülő kapcsolat etikai 

normához 
 

• Növendékeik szüleivel kapcsolatot tartanak, amelynek a kölcsönös tisztelet és 

megbecsülés az alapja. Hátrányosan egyik szülőt sem különböztetik meg. 

•  A szülői értekezleten csak az egész tanulócsoportot érintő kérdéseket, gondokat, 

feladatokat tárgyalják. 

•  A szülőkkel folytatott beszélgetések – családdal kapcsolatos – információit 

szigorúan bizalmasan kezelik, azokat csak a növendékek érdekében használják 

fel.  

• Pénzbeszedéssel nem foglalkoznak. Amennyiben ez mégis szükséges, csak a 

szülők teljes körű egyetértésével teszik, a pénz felhasználásáról pontos 

elszámolást készítenek.  

• A szülők anyagi helyzetének ismeretében, ahol szükséges, kezdeményezik a 

szociális segítségnyújtást. 

• Egyesíteni kell nevelési felfogásukat annak érdekében, hogy a gyermekeket ne 

érjék ellentétes hatások. 

Etikai probléma, ha a  szülőkkel nem működik együtt és nem használja fel a 

kapcsolatokban rejlő nevelő erőt. 



Egy lehetséges Pedagógus Etikai kódex  

Gondolatok az etikus tanári magatartásról 

• Tanári szerepének, egyéniségének a hitelessége nyilvánvaló                                                                  

• Csak attól tanulunk, akit szeretünk és tisztelünk 

• Nemes a jelleme, jókedvvel dolgozik 

• Újfajta kapcsolatokat épít, felsőbbrendűségi tudat nélkülit  

• Emberséges magatartást tanúsít mindenkivel 
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