
PEDAGÓGUSSZAKMA, PEDAGÓGUSMUNKA ÉS SZEMÉLYES 
ADOTTSÁGOK
A pedagógusok pályamotivációit vizsgáló kutatás eredményeinek 
hasznosítása





Halázs Gábor

PEDAGÓGUSSZAKMA, 
PEDAGÓGUSMUNKA ÉS 
SZEMÉLYES ADOTTSÁGOK
A pedagógusok pályamotivációit 
vizsgáló kutatás eredményeinek 
hasznosítása

Oktatási Hivatal
Budapest, 2015





TARTALOMJEGYZÉK

MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK PEDAGÓGUSKUTATÁSOKRA? 9

A SZAKPOLITIKA ÉS AZ ISKOLAI GYAKORLAT TUDÁSHÁTTERE 13

ELKÖTELEZŐDÉS ÉS ELÉGEDETTSÉG 14

A KUTATÁS NÉHÁNY RELEVÁNS EREDMÉNYE 17
Miért lesz valaki pedagógus? 17
A pedagógusok személyisége és mentális-érzelmi állapota 22
A munkahelyi környezet hatása 27
Munkahely és pályaelhagyás 29

KÖVETKEZTETÉSEK 32
Az érzelmek szerepe 32
A munkahelyi szervezet jelentősége 33
Pedagógusmunka és professzionalizálódás 38
Ahogy a finnek gondolkodnak a pedagógus munkáról 39

HIVATKOZÁSOK 44





│ 7

Az Oktatási Hivatal megrendelésére 2014 folyamán átfogó pedagóguskutatás 
zajlott le Magyarországon. E kutatás a pedagógusképzés támogatását célzó 
TÁMOP 3.1.5 program1 keretein belül folyt azzal a céllal, hogy feltárja a pedagó-
gusok pályamotivációinak pszichés feltételeit, valamint a külső körülményekben 
rejlő segítő és gátló tényezőket. A kutatás megrendelői azt várták, hogy a pálya-
motivációt meghatározó személyes lélektani tényezők alaposabb megismerése 
segítheti egyfelől a pedagóguspálya vonzóbbá tételét és a pedagógusok pályán 
maradását szolgáló intézkedéseket, másfelől a pedagógusok előmeneteli és érté-
kelési rendszerének folyamatban lévő kialakítását. E témában hasonló nagyság-
rendű kutatás korábban nem zajlott Magyarországon.2 Eredményeképpen egye-
dülálló mennyiségű információhoz jutottunk arról, milyen személyes tényezők 
határozzák meg a pedagógusmunka választását, a munkavégzéssel való elége-
dettséget, a minőségi munkavégzés iránti elkötelezettséget. 

A kutatatás keretei között több, a téma szempontjából meghatározó szakmai-
társadalmi csoport körében folyt reprezentatív mintán alapuló, döntően standard 
pszichológiai mérőeszközökkel végzett adatgyűjtés. E csoportok: a pályaválasz-
tás előtt álló középiskolás diákok (közöttük kiemelten olyanok, akik a pedagó-
guspályát választották), a felsőoktatásban tanuló hallgatók (közöttük kiemelten 
azok, akik a pedagógusképzés területén tanulnak) és gyakorló pedagógusok, 
továbbá a pedagóguspályát elhagyók (ez utóbbi csoportban csak egy szűkebb 
minta körében történt adatgyűjtés).

A kutatást különös alaposságú szakirodalmi feltárás előzte meg, amely meg-
próbálta összegyűjteni mindazokat a kutatási eredményeket, amelyek a pálya-
motivációval összefüggésben az elmúlt évtizedekben világszerte keletkeztek. 
Érdemes kiemelni: a kutatásról készült jelentés olvasója nem csupán a hazai 
adatfelvétel adataira és ezek elemzésére épülő eredményekkel ismerkedhet meg, 
hanem egyúttal azzal is, hol tart ma a témával kapcsolatban globális szinten ren-

1 E TÁMOP program célja „a pedagógus-továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési Rend-
szerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, szerkezeti megújítá-
sával, az életpálya-modellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével, valamint a 
pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújításával”. A 
program honlapját lásd itt: http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/projektek/tamop315_pedkep-
zes_fejl

2 Érdemes megemlíteni, hogy nem sokkal az itt idézett kutatással párhuzamosan zajlott egy 
másik jelentős, pedagógusok körében végzett kutatás, amelyet az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet végzett a „TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001” kiemelt projekt keretei között. Itt két egy-
mást követő évben több mint 8000 pedagógus és csaknem 900 intézményvezető töltött ki kér-
dőíveket. Noha ez a kutatás is tartalmazott a pályamotivációval kapcsolatos elemeket, ennek 
a középpontjában nem a pszichés tényezők, hanem a pedagógusok munkavégzése és tanulása 
álltak.

http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/projektek/tamop315_pedkepzes_fejl
http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/projektek/tamop315_pedkepzes_fejl
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delkezésre álló tudás. Ez utóbbi alapvetően befolyásolta mind a vizsgálati eszkö-
zök megalkotását vagy kiválasztását, mind az adatok statisztikai elemzését, mind 
a levont következtetéseket. Ily módon e kutatás nemcsak a pályamotivációval 
kapcsolatos hazai viszonyok empirikus megismerésének lehetőségét nyújtja az 
olvasó számára, hanem egyúttal hozzásegíthet a pályamotiváció egész jelenség-
világának jobb megértéséhez is.3

3 A kutatás fontos „mellékterméke” több olyan vizsgálati eszköz hazai adaptálása vagy kifejlesz-
tése, amelyeket a jövőben jól lehet használni a pedagógusok pályamotivációjával és munka-
végzésével kapcsolatos egyéb kutatásokban.
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MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK 
PEDAGÓGUSKUTATÁSOKRA?

Az elmúlt évtizedek kutatásainak – legyen szó akár olyan nagymintás, empiri-
kus adatfelvételeken alapuló programokról, mint amilyen a PISA vizsgálat, akár 
olyan makro- vagy mikro-szintű kvalitatív elemzésekről, mint amilyen a nagy-
hatású McKinsey jelentés4 – egybehangzó következtetése, hogy a tanulói ered-
ményességre az oktatási rendszeren belüli tényezők közül a pedagógusok munká-
jának minősége gyakorolja legnagyobb befolyást. A pedagógusok munkájának 
minősége több tényező függvénye, amelyek egy részét a közoktatási szakpoli-
tika képes közvetlenül befolyásolni, másokat nem vagy csak nehezen és indi-
rekt módon. A nehezen és általában csak indirekt módon befolyásolható ténye-
zők közé tartozik a pedagógusok szakmai elkötelezettsége és a munkájukkal való 
elégedettségük. A kutatások alátámasztják azt a magától értetődő mindennapos 
tapasztalatot, hogy ezek alapvetően meghatározzák a tanítás és tanulás eredmé-
nyességét. A munkájukkal elégedett és a munkájuk iránt elkötelezett pedagógu-
sok sokkal eredményesebb tanításra képesek, és ezáltal a tanulóik körében jóval 
eredményesebb tanulást tudnak elérni, mint azok, akik kevésbé elkötelezettek és 
a munkájukkal kevésbé elégedettek. 

Ezek a kutatási eredmények azért meghatározó jelentőségűek, mert hatá-
sukra az oktatás eredményességének javítására törekvő gondolkodás és gyakor-
lat középpontjába került az oktatás tartalmára, a tanulókra és a pedagógusokra 
egyszerre és egyaránt figyelő klasszikus pedagógiai modell, az ún. „kurriku-
lum-háromszög”5 talán leggyakrabban elhanyagolt pólusa, a pedagógus. A tanu-
lás-tanítás eredményessége javításának lehetőségeivel foglalkozók tudják, hogy 
e három pólus bármelyikének háttérbe szorulása esetén a „háromszög összeom-
lik” (Null, 2011; 125), azaz nem lehetséges eredményes tanulás. Különösen nagy 
szükség van ezért arra, hogy megértsük a pedagógusmunka természetét, és az 
erről való megbízható tudásra építsük azokat a lépéseket, amelyet – akár az okta-
tási rendszer egészének, akár az egyes iskoláknak a szintjén – a „harmadik pólus” 
megerősítése érdekében teszünk.

4 Lásd Mourshed et al. (2010)

5 A pedagógiában gyakran a „didaktikai háromszög” fogalmával írják le az eredményes tanulást 
meghatározó három alapvető tényező együttesét, amit sokan Herbart nevéhez kötnek, de ez 
része a kommunikáció és a retorika általános elméletének is, amely hagyományosan megkü-
lönbözteti a közlő, a befogadó és a közölt tartalom három pólusát (Zierer- Seel, 2012).



Azoknak a szakpolitikáknak, amelyeknek a pedagógusmunka minőségének 
javítása a célja, a komplexitás különösen magas szintjével kell szembenézniük. 
Ennek egyik oka az, hogy a pedagógusmunka minőségét egy időben sokféle té-
nyező határozza meg, és keveset tudunk arról, vajon mely tényezők játszanak na-
gyobb és melyek kisebb szerepet, továbbá e tényezők hogyan hatnak egymásra, 
azaz hogyan erősítik fel vagy éppen hogyan gyengítik egymás hatását. Olyan kér-
dések fogalmazódnak meg, hogy vajon a pedagógusok munkájának minőségére 
milyen mértékben hat az, hogy más foglalkozási csoportokhoz képest milyen 
jövedelemre vagy állásbiztonságra számíthatnak, továbbá milyenek a szakmai 
önmegvalósításnak azok a lehetőségei, amelyek az iskolai6 munka természetéből 
fakadnak. A komplexitást növeli, hogy e tényezők nem egyformán elérhetőek 
a tudatos szakpolitikai beavatkozások számára, valamint a befolyásolásuk erő-
forrásigénye is nagymértékben eltérhet. Egy átfogó és jelentős béremelés pél-
dául viszonylag egyszerű beavatkozás, ugyanakkor olyan társadalmi-politikai 
támogatást és olyan erőforrásokat igényel, amelyek miatt a legtöbb országban 
kevéssé érdemes ezzel kalkulálni. Az értelmiségi alkotómunkát támogató mun-
kahelyi légkör kialakítása jóval kevésbé erőforrás-igényes, ugyanakkor tömeges 
megvalósításának gátat vet, hogy ez szervezetek, emberek és emberi közösségek 
viselkedésében igényel olyan változásokat, amelyek csak lassan, fokozatosan és 
tartós külső támogatás mellett történhetnek meg. 

A globális oktatási folyamatok elemzői országok sokaságában figyelhetik 
meg olyan intézkedések megtételét és olyan beavatkozások elindítását, amelyek 
közvetlenül vagy közvetett módon a pedagógusmunka minőségének javítását cé-
lozzák. Ilyen a pedagóguskompetenciák meghatározása, a pedagógusok képzé-
sét és szakmai fejlesztését szolgáló intézményes mechanizmusok néha radikális 
átalakítása, a pedagógusmunka értékelésének és az értékelésre épülő visszajel-
zés-rendszereknek a fejlesztése, a pedagógusok társadalmi megbecsültségét szol-
gáló olyan lépések, mint átfogó médiakampányok szervezése vagy a pedagógus-
munka professzionalizálódását támogató komplex programok megalkotása és 
mozgásba hozása. 

Mindezek nem csak nemzeti szinten zajló folyamatok. A pedagógusszakma 
iránti társadalmi-politikai érdeklődés és a szakma elismertségének növelésére 
irányuló erőfeszítések nemzetfeletti szintre kerülését mutatja, hogy rendszeressé 
váltak azok a globális „csúcstalálkozók” (International Summit on the Teaching 

6 Amikor ebben a szövegben az „iskola” szót használjuk, akkor ebbe mindig beleértünk minden 
olyan munkahelyet, ahol pedagógusok dolgoznak pedagógus munkakörben, így természetesen 
az olyan intézményeket is, mint az óvodák vagy a kollégiumok. 
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Profession),7 amelyek célja a szakma, a szakpolitikusok és a társadalmi partnerek 
közötti, kifejezetten a pedagógusszakma megerősítését szolgáló globális dialógus 
fenntartása, és a legeredményesebb oktatási rendszerekkel rendelkező országok 
pedagógus-szakpolitikával kapcsolatos tapasztalatainak megosztása. 

E folyamatnak látványos és fontos eleme, hogy a tanulói teljesítmények méré-
sének ismert és nagyhatású eszköze, a PISA vizsgálat mellett létrejött egy másik, 
immár a pedagógusok körében végzett rendszeres vizsgálat is, a TALIS.8 Ez 
utóbbi ugyan nem a pedagógusok „teljesítményét” vizsgálja, hanem a munkájuk 
minőségét meghatározó olyan tényezőket, mint például a tanulás-tanítással kap-
csolatos nézeteik, a munkájukat segítő támogató rendszerekhez és a munkájuk 
minőségéről érkező visszajelzésekhez való hozzáférésük, de léteznek a pedagó-
gusok „teljesítményének” értékelését szolgáló nemzetközi és nemzeti mérések 
is, amelyek részben a pedagógusok diszciplináris tudásának, részben pedagógiai 
kompetenciáiknak a szintjét vizsgálják.9 Az elmúlt évtizedben a pedagógusokkal 
kapcsolatos szakpolitika az Európai Unió oktatással kapcsolatos szakpolitikájá-
nak talán legdinamikusabban fejlődő ágává vált, ami a tagországok sokaságá-
ban generált olyan belső folyamatokat (pl. a pedagóguskompetencia standardok 
meghatározása területén), amelyek maguktól nem vagy jóval lassabban indultak 
volna el.10

A pedagógusok munkavégzésének minősége az elmúlt években a hazai köz-
oktatási szakpolitika érdeklődésének is a középpontjába került. Jelentős lépések 
történtek és továbbiak várhatóak olyan területeken, mint a pedagógusok képzése 
és szakmai kompetenciáik fejlesztése, a pedagógusmunka értékelése és az egyéni 
szakmai teljesítményhez kötődő bérezés felé történő elmozdulás. Az uniós for-
rásokra épülő oktatásfejlesztési beavatkozások meghatározó része e területet 
is érintette, és a jövőben is várható, hogy e terület fejlesztése kiemelt prioritás 
marad. 

Folyamatban van annak a pedagógus előmeneteli rendszernek a kialakítása, 
amelynek középpontjában a korábban meghatározott pedagógus-kompetenciák 
állnak. A közeljövőben várhatóan kialakul a mesterpedagógusokkal és kutatóta-

7 Az első ilyen csúcstalálkozót 2011-ben szervezték az Egyesült Államokban, az ötödik talál-
kozó Kanadában volt 2015 márciusában (a találkozó honlapját lásd itt: http://istp2015.org/pre-
vious-summits.html#).

8 A TALIS (Teaching and Learning International Survey) az OECD programja. A honlapját lásd 
itt: http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm

9 Ezek átfogó áttekintését adja König (2014).

10 Az Európai Unió pedagógusokkal kapcsolatos szakpolitikája részletes elemzéséhez lásd Stéger 
Csilla 2014-ben megjelent tanulmányát (Stéger, 2014).

http://istp2015.org/previous-summits.html
http://istp2015.org/previous-summits.html
http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm
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nárokkal kapcsolatos követelmények meghatározása és azoknak az intézményes 
mechanizmusoknak a kialakítása, amelyek lehetővé teszik a belépést ezekbe a 
kategóriákba. Az ezzel összefüggésben eddig lezajlott kutatások és fejlesztési 
lépések azt jelzik, hogy mindezek jelentős mértékben javíthatják a közoktatási 
rendszer innovációs képességét, és ezen keresztül az eredményességét. Fontos 
megemlíteni ugyanakkor, hogy a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetésével 
kapcsolatban megfogalmazódtak kritikai észrevételek, amelyek összefügghet-
nek a rendszer bevezetésével együtt járó esetleges bérfeszültséggel, az értékelési 
rendszer újszerűségével, a pedagógusok vélt vagy valóságos többletmunka-ter-
helésével. Az itt bemutatott kutatásból erre vonatkozóan is lehet információt sze-
rezni

A hazai szakpolitikai kontextus fontos eleme, hogy folyamatban van a köz-
oktatás szakmai támogatórendszerének, ezen belül a pedagógusok szakmai fej-
lesztését támogató rendszernek a fejlesztése is. Ezek várhatóan kedvezni fognak 
a fejlett országokban eredményesnek bizonyult innovatív megoldások alkalma-
zásának. Teret nyerhet például az a megközelítés, amely a hagyományos, közis-
merten rossz hatékonyságú képzési formákkal szemben azokat támogatja, ame-
lyeknél a szakmai képességek fejlesztése beépül a mindennapos munkavégzésbe 
és kiemelt figyelmet kap a megszerzett tudás munkahelyi megosztása. Hasonló-
képpen folyamatban van a pedagógus-alapképzés megerősítése a felsőoktatáson 
belül, többek között azoknak a szervezeti kereteknek a létrehozásával, amelyek a 
felsőoktatási intézményeken belül világosság teszik a pedagógusképzés minősé-
gével kapcsolatos felelősség helyét (tanárképző központok).



│ 13

A SZAKPOLITIKA ÉS AZ ISKOLAI GYAKORLAT 
TUDÁSHÁTTERE

Az intenzív szakpolitikai aktivitás egyre komolyabb tudáshátteret igényel. Nem-
zetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a pedagógus-szakpolitika területén 
hozott intézkedések és az itt elindított beavatkozások gyakran hatalmas költsé-
gigénnyel járnak, és a nyomukban keletkező eredmények sokszor jóval szeré-
nyebbek annál, mint amire a döntéshozók számítanak. Ez így van akkor is, ha 
olyan új jogszabályok elfogadásáról van szó, amelyek a pedagógus-munkavég-
zést vagy a pedagógusmunka értékelését szabályozzák, és akkor is, amikor töme-
ges képzésekkel járó fejlesztési programok indítása történik. Ahhoz, hogy a pe-
dagógusmunka minőségét ezek az intézkedések és beavatkozások javítani tudják, 
a pedagógusmunka természetének sokkal alaposabb megértésére van szükség, 
mint amivel jelenleg rendelkezünk. 

A pedagógusmunka természetének megértése sokféle megközelítést igényel. 
Ezeknek egyike az, amely a munkát végzők személyes adottságaiból, így meg-
lévő vagy fejlődő képességeikből, motívumaikból és identitásukból indul ki. E 
megközelítés számot vet azzal, hogy – mint minden olyan munka esetében, ahol 
emberek emberekkel foglalkoznak – a munkavégzés a személyiség egészének 
az aktiválódásával jár együtt, így egyaránt fontosak a kognitív és nem kogni-
tív tényezők. A pedagógus, a „személyiségével dolgozik”: érzelmei éppen úgy 
meghatározzák munkájának eredményességét, mint általános szakmai felkészült-
sége. Amikor arra készül, hogy matematika vagy történelem órát tartson, saját 
személyiségét is felkészíti arra a különlegesen komplex feladatra, amit a tanóra 
fogalma takar. Amikor „órát tart”, komplex interakcióba lép egy-egy gyerekcso-
porttal és annak minden tagjával: olvasni próbál gondolataikban, megpróbál ráé-
rezni a személyes igényeikre és a kommunikációs kihívások végtelen sokaságát 
menedzseli. Munkájának eredményessége alapvetően függ az olyan kognitív és 
nem kognitív képességeitől, mint amilyen a probléma-felismerésre és gyors rea-
gálásra való képessége, magabiztossága, nyitottsága vagy éppen rugalmassága és 
empatikus képessége.

A pedagóguskutatások egyik vonulata, amilyen az itt bemutatott kutatás is, 
e személyes adottságok feltárását szolgálja. Arra keresi a választ, milyen belső 
késztetések motiválják a fiataloknak azt a döntését, hogy a pedagógusfoglalko-
zást válasszák; vajon mitől függ az, hogy gyakorló pedagógussá válva örömöt 
találnak-e a munkájukban; vajon milyen belső motívumrendszerek működnek 
bennük, meghatározva azt, hogy milyen elkötelezettséggel és elégedettséggel, és 
ennek nyomán milyen eredményességgel végzik a munkájukat.
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ELKÖTELEZŐDÉS ÉS ELÉGEDETTSÉG

Az itt bemutatott kutatás, mint utaltunk rá, többek között arra keresi a választ, 
milyen személyes adottságok határozzák meg azt, hogy a pedagógusok milyen 
elkötelezettséggel és elégedettséggel, és ennek nyomán milyen eredményesség-
gel végzik a munkájukat. A pedagógusok munkájukkal kapcsolatos elégedettsé-
gét és elkötelezettségét sokféle tényező befolyásolja. A releváns irodalom (pl. 
Day, 2011) alapján legalább három tényezőt érdemes megkülönböztetnünk: (1) 
a tágabb kulturális és szakpolitikai kontextust, (2) a munkahely minőségét és (3) 
a személyes adottságokat és élethelyzetet. Az első kategóriába tartoznak olyan 
tényezők, mint például a pedagógusfoglalkozásnak az adott oktatási rendszerre 
jellemző általános adottságai, így a bérezés, a presztízs vagy az alkotó munka-
végzés lehetősége. A bérezés természetes módon kiemelkedő jelentőséggel bír, 
de az olyan nem anyagi természetű elemek hatását, mint amilyen a presztízs és 
az alkotó munkavégzés lehetősége, nem lehet eléggé hangsúlyozni. A második 
kategóriába sorolhatók például az adott munkahely légköre, a vezetés támogató 
jellege vagy közösséghez tartózás és az együttes munkavégzés öröme. Végül 
a személyes adottságok kategóriájába tartoznak olyan tényezők, mint a családi 
háttér, a gyerekek iránt érzett pozitív érzelmek vagy a konfliktuskezelő képesség. 
A három tényező nemcsak együttesen határozza meg a pedagógusok elégedett-
ségét és elkötelezettségét, de ezek valamilyen szinten képesek egymás kompen-
zálására is. Így például a rossz bérezés vagy az alkotó munkavégzés lehetőségét 
korlátozó bürokratikus szabályozás hatását kompenzálni tudja egy olyan munka-
hely, amelyre támogató vezetés és jó közösségi légkör jellemző. A rossz munka-
helyi légkör vagy a vezetői hatalommal való személyes visszaélés mindennapos 
megtapasztalását ellensúlyozni tudja az érzelmi biztonságot nyújtó családi háttér 
vagy a fejlett konfliktuskezelő képesség. A legkedvezőbb az, ha mindhárom té-
nyező növeli az elégedettséget és az elkötelezettséget, és a legkedvezőtlenebb az, 
ha mindhárom csökkenti.

Az, hogy az elégedettség és elkötelezettség milyen szintje alakul ki az egyes 
pedagógusokban, alapvetően attól függ, hogyan alakult egy-egy egyén esetében 
három tényező (szakpolitikai és kulturális kontextus, a munkahelyi környezet és 
a személyes adottságok) együttes hatása, azaz hogyan sikerült az egyénnek „me-
nedzselnie” ezek találkozását. Ettől függ, vajon pozitív vagy negatív szakmai 
identitásra tesz-e szert, ami persze lehet dinamikus, nyitott és változásra képes, 
de lehet statikus, berögzült és nehezen megingatható is. Az egyes pedagógusok 
szakmai identitása alapvetően meghatározza a munkavégzésük minőségét, ami 
pedig megmutatkozik a tanulás-tanítás megszervezésének és végső soron a ta-
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nulói eredményességnek az alakulásában. Ezt az összefüggésrendszert illuszt-
rálja az a modell, amelyet a pedagógusszakma és pedagógus-munkavégzés egyik 
ismert elemzőjének a modelljét adaptálva rajzoltunk fel (lásd 1. ábra).

1. ábra. A szakmai identitás, az elkötelezettség és a tanulói  
eredményesség kapcsolata

Forrás: Day (2011) alapján11

11 A modell legfontosabb elemei:   
(1) Mindenre a tanulói eredményesség perspektívájából néz. A pedagógusidentitás, a 
pedagógusok kognitív, emocionális és viselkedési elemei, a pedagógusok munkavég-
zése a tanulói eredményesség perspektívájában jelenik meg  
(2) Abból az alapvető összefüggésből indul ki, hogy a pedagógus oldalán az elkötele-
ződés a legfontosabb olyan tényező, amely a tanulói eredményességet meghatározza. 
Az a banális összefüggés kerül előtérbe, amely azt fogalmazza meg, hogy a munkáját 
szerető, abban örömet találó, a munkavégzés közben megjelenő problémákra aktív 
módon válaszokat kereső pedagógusok tanulói eredményesebbek.  
(3) Egy másik fontos összefüggés, hogy az elkötelezettség mögött a pedagógusok 
szakmai identitásának különböző típusai jelennek meg (amelyek egyfelől a pozi-
tív-negatív, másfelől a stabil-dinamikus tengelyen helyezhetőek el). és hogy az iden-
titás alapvetően attól függ, hogyan történik annak az interakciónak a menedzselése (a 
munkavégzés közben), amely a kontextuális és személyes adottságok között jön létre.
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A modellben szereplő három tényező közül a nemzeti szakpolitika a munka-
végzés makro- és mikro-szintű kontextusának alakításán keresztül képes hatást 
gyakorolni a pedagógusok elégedettségére és elkötelezettségére. A harmadik té-
nyezőre, azaz a személyes adottságokra nem vagy csak nagyon korlátozott mér-
tékben képes hatással lenni. De az első két tényező esetében is csak bizonyos 
elemeket lehet közvetlenül és rövidtávon befolyásolni: így például a pedagógu-
sok társadalmi megbecsültségének megváltoztatása rövidtávon és közvetlenül 
nem reális célkitűzés. Ez olyan komplex, hatást csak hosszabb távon elérni képes 
szakpolitikák útján lehetséges, mint a pedagógusmunka professzionalizálódásá-
nak támogatása, amire több fejlett országban is találunk példát, és amire a későb-
biekben még visszatérünk.

E modellben meghatározó jelentőségű a makro- és a mikro-szintű kontex-
tus megkülönböztetése, ezek egyidejű hatása. A pedagógusok munkájának ered-
ményességét egyszerre befolyásolják a szakma egészére vonatkozó általános 
feltételek és az a konkrét munkahely, ahol a munkájukat végzik. Azok, akik a 
pedagóguspályát választják, egyfelől belépnek egy szakmába vagy foglalkozási 
csoportba, másfelől előbb vagy utóbb egy-egy konkrét munkahelyen is találják 
magukat. A munkavégzés feltételei annyifélék, ahány munkahely, azaz ahány 
iskola és ahány – hiszen a pedagógusok egy része nem iskolai munkakörben dol-
gozik – pedagógusvégzettséggel betölthető feladatokat is ellátó szervezet létezik.
Fontos látnunk, hogy a korábban bemutatott modell középpontjában a pedagó-
gusok munkavégzése áll. A szakmai identitást és a szakmai munka eredményes-
ségét – amelyek tehát egyaránt függnek a munkavégzést meghatározó makro- és 
mikro-szintű kontextustól és a személyes adottságoktól, azaz attól, hogy a mun-
kavégzés során hogyan alakul ezek „találkozása” – a mindennapi munkavégzés 
kontextusában értelmezhető. Az itt bemutatott kutatás egyik legfontosabb célja 
a pedagógusokra jellemző személyes adottságok és személyiségbeli jellemzők, 
illetve ezek dinamikus alakulásának a feltárása volt, de ezeket is a munkavégzés 
kontextusában érdemes elemeznünk. A későbbiekben erre is visszatérünk.
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A KUTATÁS NÉHÁNY RELEVÁNS EREDMÉNYE

Az alábbiakban kiemeljük a pedagógusok pályamotivációinak pszichés feltéte-
leit, és az ennek kontextusát feltáró kutatás néhány olyan eredményét, amelyek 
különösen relevánsnak tűnnek egy olyan reflexió számára, amelynek célja a pe-
dagógusszakmával kapcsolatos szakpolitika lehetséges irányainak és eszközei-
nek meghatározása.

Miért lesz valaki pedagógus?

Annak, hogy az emberek a pedagóguspályát választják, sokféle oka lehet. Ezek 
feltárását a kutatók egy olyan, korábban más országokban kipróbált eszköz 
(Factors Influencing Teaching Choice Scale − FIT-Choice Scale) segítségével 
próbálták mérni, amely öt különböző tényező szerepét tudja feltárni. Ezek: (1) 
a pályaválasztást megelőző, így például a tanításról vagy az iskolák világáról 
tanulóként megszerzett tapasztalatok, (2) a feladattal kapcsolatos elvárások, (3) 
a saját képességekről alkotott kép, (4) az olyan belső igények, mint például a 
munka biztonsága, a családdal töltött idő vagy a társadalmi felelősségvállalás és 
(5) a munkaerőpiaccal kapcsolatos tudás, azaz a lehetséges alternatív foglalkozá-
sokról alkotott kép.

A személyes adottságok vagy jellemzők között a kutatás kiemelten vizsgálta 
azokat a motívumokat, amelyek az egyéneket arra késztetik, hogy pedagógussá 
váljanak. A kutatók megpróbálták feltárni, miért döntenek úgy a középiskolás 
fiatalok, hogy a pedagógusképzésbe lépnek be, és mi motiválja azokat, akik már 
bent vannak a képzésben arra, hogy kitartsanak a pedagóguspálya mellett. Arra a 
kérdésre is keresték a választ, hogyan észlelik a pedagógusmunkát, mit találnak 
vonzónak benne. Emellett megpróbálták feltárni azt is, hogy a már pedagógus-
munkát végzőket mi tartja bent az iskolák világában, vagy éppen mi készteti őket 
arra, hogy kilépjenek ebből a világból, azaz időlegesen vagy véglegesen pályael-
hagyóvá váljanak. Többek között azt a kérdést próbálta megválaszolni, vajon ezt 
a döntésüket milyen személyes adottságok alakítják, és hogyan észlelik azokat a 
külső – makro- és mikro-szintű – tényezőket, amelyek a pedagógus munkát szá-
mukra vonzóvá vagy éppen taszítóvá teszik. 

A pedagógusmunka választását sokféle okkal lehet magyarázni. Lehetséges 
tisztán közgazdasági, a költségek és a haszon mérlegelésén alapuló magyarázat, 
amely az egyént a költségek minimalizálására és a haszon maximalizálására tö-
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rekvő ágensként szemléli. Lehetséges továbbá – egyebek mellett – lélektani, a 
hangsúlyt a személyes adottságokra, a személyiség sajátos vonásaira helyező 
magyarázat is. E kutatás az utóbbi perspektívát követte, vagyis azt a kérdést tette 
fel, hogy vajon hogyan hatnak e döntésre a személyes igények, adottságok és a 
személyiség sajátos vonásai, azaz kifejezetten a nem materiális motívumok fel-
tárására vállalkozott.

Az adatokból elénk táruló kép összhangban van azokkal a mindennapi ta-
pasztalatokkal, amelyekhez iskolákat látogatva, pedagógusokkal és a pedagó-
gusképzésben tanuló hallgatókkal, vagy éppen pályaválasztási döntés előtt álló 
fiatalokkal beszélgetve tehetünk szert. Ennek egyik legfontosabb eleme az, hogy 
a pedagógusszakma választásában meghatározó szerepet játszik a gyermekkel és 
fiatalokkal végzett munka vonzása. Mindenekelőtt azok döntenek a pedagógus-
pálya mellett, akik szeretnek gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozni, akik örömöt 
találnak a fiatalok személyiségének formálásában, akik számára a tanítás így a 
személyes önmegvalósítás lehetőségét is nyújtja. 

Ez jól látható azokból az adatokból, amelyek szerint a gyerekek/fiatalok jö-
vőjének alakítása mind a pedagógusképzésbe belépni szándékozó középiskolá-
sok, mind a pedagógusképzésben már benn lévő hallgatók körében minden más 
tényezőnél nagyobb súllyal jelenik meg a pályaválasztást meghatározó motivá-
ciók között. A szakma vonzerejének meghatározó eleme az önmegvalósításra, a 
szakmai önkiteljesedésre törekvés. Azok, akik a pedagógushivatást választják, 
tudatában vannak, hogy a pedagógusmunka anyagi elismertsége és társadalmi 
megbecsültsége alacsony, és a választásukat alapvetően nem gazdasági megfon-
tolások alakítják, még akkor is, ha a biztos munkalehetőség ígérete szerepet ját-
szik ebben a választásban.

Az adatok azt mutatják, hogy a munkahely választhatósága és a munkahely 
viszonylag könnyű változtatásának a lehetősége is szerepet játszhat e hivatás 
választásában, ami maga is szorosan összefügg a szakmai önmegvalósítás lehe-
tőségével, hiszen a munkahely megváltoztatása a közszférában, így az oktatás 
területén általában nem jár együtt a jövedelem változásával. Ez sokkal inkább 
arra ad a lehetőséget a pedagógusok számára – elsősorban természetesen városi 
környezetben – hogy megtalálhassák azt a munkahelyet, amely nagyobb esélyt ad 
a szakmai igényeiknek megfelelő munkavégzésre. 

A pedagógusmunka vonzerejének elemzése során alapvető kiindulópontnak 
kell tekintenünk azt, hogy e munkát döntő hányadban nők végzik. Minden bi-
zonnyal ez az egyik magyarázata annak, hogy a pedagógusszakma választását 
viszonylag nagy arányban motiválja annak a feltételezése, hogy itt a munkát 
könnyebb összeegyeztetni a család igényeivel. A „családdal való összeegyeztet-
hetőséget” az itt tárgyalt kutatás is az egyik említésre érdemes motivációs ténye-
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zőnek mutatta. A pedagógusképzésbe belépők és ott tanulók általában úgy vélik, 
olyan munkát fognak végezni, amely kevésbé kerülhet konfliktusba otthoni, csa-
ládi kötelezettségekkel, mint más, hasonlóan magas felkészültséget és a szakmai 
önmegvalósítás hasonló lehetőségét nyújtó munkák.

A pedagógusképzésbe belépni szándékozók és a már benn lévők motivációi 
általában megfelelnek annak, ami a már munkában lévő, gyakorló pedagógusokra 
jellemző. A kutatás megerősítette azt, hogy a pedagógusok, miközben a fizetésü-
ket és társadalmi megbecsültségüket más diplomás munkákhoz képest általában 
jóval alacsonyabbnak tartják, az önkiteljesedést, az örömforrást, a családdal való 
összeegyeztethetőséget és az állásbiztonságot tekintve kedvezőnek tartják ezt a 
munkát (lásd 2. ábra).

2. ábra. A pedagóguspálya megítélése a többi diplomához kötött pályához 
képest a gyakorló pedagógusok körében

Forrás: Paksi et al. (2015) alapján

A hazai pályaválasztási motivációk bizonyos pontokon eltérnek attól, amelyeket 
más, a pedagógusokat általában jobban megbecsülő, a számukra egyebek mellett 
magasabb jövedelmet biztosító oktatási rendszerekben figyelhetünk meg. Érde-
mes az ezzel összefüggő, nemzetközi összehasonlító adatokat itt felidézni. Ezek 
azt jelzik, hogy Magyarországon a „nehézség (a magas igények)” „szakértelem”, 
a „gyermekek jövőjének alakítása” valamint a „gyermekekkel való munka” és 
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jelennek meg különösen erősen motiváló tényezőként, és ezek nálunk erősebb 
szerepet játszanak, mint másutt (lásd 3. ábra). A két elsőt, azaz a „szakértelmet” 
és a szakmai igényességre utaló „nehézséget” érdemes külön is kiemelni, mert 
ezek arra utalnak, hogy a pedagógusmunka professzionális vonatkozásai – leg-
alábbis a már gyakorló pedagógusként dolgozók körében – meghatározó szerepet 
játszanak e munka vonzóságában. Ezt nem mindig lehet könnyen szétválasztani 
az önmegvalósítás korábban hangsúlyozott értékétől, hiszen az önmegvalósí-
tásra, a szakmai önkiteljesítésre értelemszerűen a professzionális szakmai munka 
adja a legjobb lehetőséget. Az a munka, amely azáltal nyújt örömforrást, hogy a 
tudásunk segítségével bonyolult problémák megoldására válunk képessé. Ezzel 
is összefügg az – amire korábban utaltunk már –, hogy sok országban a peda-
gógusmunka professzionalizálódását tekintik az oktatás eredményességét és a 
pedagógusmunka vonzerejét célzó szakpolitika egyik legfontosabb eszközének.

3. ábra. Pályaválasztási motivációk alakulása nemzetközi összevetésben a 
gyakorló pedagógusok körében
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pályaválasztással kapcsolatos elégedettség

képesség

gyermekek jövőjének alakítása

karrier intrinzik értéke

gyermekekkel való munka

szakértelem

nehézség (magas igények)

Magyarország

8 ország átlaga
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Forrás: Paksi et al. (2015)
Magyarázat: az adatok az egyes részskálák 8 országban kapott átlagértékei alapján szá-
mított súlyozatlan átlagokat és az ezeknek megfelelő magyarországi értékeket mutatják. 
A vizsgált országok: Ausztrália, Hollandia, Horvátország, Kína, Magyarország, Német-

ország, Svájc, Törökország

Az itt bemutatott kutatás egyik legérdekesebb vonása, hogy különböző csoportok 
összehasonlítását teszi lehetővé. Az adatfelvétel, mint a bevezetésben jeleztük, 
négy eltérő mintán zajlott: a pedagógusképzést választó középiskolások, a pe-
dagógusképzésben bent lévő hallgatók, gyakorló pedagógusok és pályaelhagyók 
körében. Az első két csoport esetében az adatfelvétel lehetővé tette a „kontroll-
csoporttal”, azaz a nem pedagógusképzést választókkal, illetve nem a pedagógus-
képzésben tanulókkal történő összehasonlítást is. Számszerűsíthető és statisztikai 
elemzéssel feldolgozható adatok csak az első három csoportról állnak rendelke-
zésre, mivel a pályaelhagyók körében csak kismintás, döntően kvalitatív módsze-
rek alkalmazására épülő adatfelvétel történt. 

Egy-egy szakma megítélése általában más, hasonló felkészültséget (iskolai 
végzettséget) igénylő szakmákkal összevetve lehetséges. A kutatás során feltett 
kérdések egyike ezért azt firtatta, vajon a megkérdezettek hogyan ítélik meg a 
pedagóguspályát a többi diplomás pályához képest. A válaszadók 1-től 5-ig tartó 
skálán értékelhették azt, hogy a pedagógusszakma „sokkal jobb” vagy „sokkal 
rosszabb” a többi diplomás szakmával összehasonlítva (lásd 1. táblázat).

1. táblázat. A pedagóguspálya megítélése a többi diplomás pályához képest
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Fizetés, jövedelem 
szempontjából 2,13 2,02 1,91 2,01 2,04 1,83

Családdal való 
össze-egyeztethető-
ség szempontjából

3,86 3,33 3,72 3,54 3,45 4,05

Szakmai karrier 
szempontjából 2,7 2,47 2,75 2,51 2,6 2,21
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Állásbiztonság 
szempontjából 3,35 3,22 3,37 3,33 3,26 3,68

Társadalmi presz-
tízs szempontjából 2,87 2,63 2,7 2,67 2,24 1,90

Önkiteljesedés, 
örömforrás szem-
pontjából

3,64 2,97 3,74 3,16 3,6 3,49

Forrás: Paksi et al. (2015) 
Magyarázat: A táblázatban látható adatok ötös skálán mért értékek átlagai, ahol 1 = ”a 

pedagóguspálya sokkal rosszabb” és 5 = ”a pedagóguspálya sokkal jobb”

A különböző vizsgált csoportok összehasonlítása fontos elemekre hívhatja fel a 
figyelmet. Így figyelemre méltó, hogy a fizetés vagy jövedelem szempontjából 
a pedagóguspályát más foglalkozási csoportokhoz képest a legkedvezőbben a 
pedagóguspályát választó középiskolások látják, míg a leginkább kedvezőtlen 
helyzetben lévőnek a pedagógusképzésben lévő hallgatók, ami olyan, mintha 
a képzés során következne be a megbecsültséggel kapcsolatos korábbi illúziók 
szétfoszlása. Ugyanakkor éppen a pedagógusképzésben lévő hallgatók körében 
kapja a legmagasabb értéket az önkiteljesedés és örömforrás dimenzió, ami arra 
utal, hogy ez a tényező lehet képes a leginkább kompenzálni az anyagi megbe-
csültség hiányát.

A pedagógusok személyisége és mentális-érzelmi állapota

A kutatás nemcsak a pedagógusok pályamotivációját, hanem személyiségjegyei-
ket és mentális-érzelmi állapotukat is megpróbálta megragadni, elsősorban azzal 
a céllal, hogy választ tudjon adni arra a kérdésre, vajon az előbbiek mennyire be-
folyásolják az utóbbit, azaz mennyire jellemző például az, hogy a pályaelhagyás 
mentális-érzelmi okokból történik (pl. amiatt, amit gyakran a „kiégés” fogalmá-
val szoktunk jelölni). A kutatás itt is a nemzetközi gyakorlatban bevált vizsgálati 
eszközök használatára épült, olyanokra, amelyek az érzelmi intelligencia vagy 
kiégés mérésére alkalmasak. 
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A kiégés mérésére alkalmazott eszközzel (Maslach Burnout Inventory) három 
alapvető dimenzióban volt lehetséges a mentális-érzelmi állapot leírása. Ezek (1) 
az érzelmi kimerültség (olyan skálával mérve, amely munkahelyi érzelmi kime-
rültség, a túlhajszoltság érzését vizsgálja olyan állításokkal, mint az, hogy „A nap 
végére elhasználtnak érzem magam”); (2) a deperszonalizáció (olyan skálával 
mérve, amely az emberek felé közvetített személytelen válaszok mértékét vizs-
gálja olyan állításokkal, mint az, hogy „Úgy érzem, van néhány gyerek, akit úgy 
kezelek, mintha nem is lenne külön egyéniségük”); és (3) az egyéni teljesítmény 
(olyan skálával mérve, amely a sikeres teljesítmény érzését tárja fel olyan állí-
tások segítségével mint például „Diákjaimmal könnyen ki tudunk alakítani egy 
oldott légkört.”).

A munkahelyi érzelmi kimerültség, túlhajszoltság tekintetében a megkérde-
zettek egyharmada (32%), az egyéni teljesítmény csökkenésével kapcsolatos 
skála esetében pedig a pedagógusok valamivel több, mint egynegyede (27%) ért 
el magas pontszámot. A deperszonalizációs skála esetében a megkérdezettek alig 
több mint egytizedénél (12%) jelent meg magas érték. Ezek az értékek, úgy tűnik, 
nem térnek el jelentősen azoktól, amelyeket a korábbi, más országokban és más 
foglalkozási csoportok körében történt mérések mutatnak.12

Az érzelmi intelligencia (EQ) mérésére alkalmazott eszköz (Bar-On Érzelmi 
intelligencia skála) öt dimenzió mérésére alkalmas. Ezek (1) az interperszonális 
EQ (az empátia és társas kapcsolatok szubjektív mértéke és minősége, valamint a 
társas felelősségtudat); (2) az intraperszonális EQ (érzelmi én-tudatosság, önér-
vényesítés, önbecsülés, önmegvalósítás és függetlenség); (3) az alkalmazkodás 
(realitásérzék, rugalmasság, problémamegoldási képesség); (4) a stressz kezelése 
(impulzuskontroll és stressz-tolerancia) valamint (5) a pozitív benyomás (a pozi-
tív hatások észlelése). Az adatok elemzése azt mutatja, hogy a magyar pedagógu-
sok körében a stressz kezelésére való képesség a legmagasabb és a dolgok pozitív 
értelmezésére való képesség a legalacsonyabb azon képességek között, amelyek 
a vizsgált mérőeszköz szerint az érzelmi intelligenciát alkotják (lásd 4. ábra).

12 Az összehasonlítást korlátozó módszertani okok miatt a hazai adatok más országok adataival 
való összevetését óvatosan kell kezelni.
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4. ábra. Az érzelmi intelligencia különböző elemeinek mért értékei gyakorló 
pedagógusok körében

Forrás: Paksi et al. (2015) alapján
Megjegyzés: A Bar-On Érzelmi intelligencia (BEQ) skála alskálái mentén kapott pont-

számainak átlagértékei a gyakorló pedagógusok mintáján (N=1032 és 1046 között).

A személyiségjegyeket a kutatás során olyan eszközzel (NEO-Five Factor Inven-
tory) vizsgálták, amely egy ötdimenziós személyiségmodellre épül. E dimenziók 
(1) az extraverzió (a társas interakciók minősége és mennyisége), (2) a barátsá-
gosság (az emberek iránt mutatott attitűd), (3) a lelkiismeretesség (az önkontroll, 
a kötelességtudat és az önállóság mértéke), (4) a nyitottság (a tapasztalatok iránti 
érdeklődés és az azok felé mutatott pozitív beállítódás) és (5) a neuroticizmus (a 
negatív érzelmek megélésére való fogékonyság). Az eredmények azt mutatták, 
hogy a legmagasabb értékek a lelkiismeretesség, a legalacsonyabbak a neuro-
ticizmus dimenzióban jelentek meg (lásd 5. ábra).

5. ábra. Az érzelmi intelligencia különböző elemeinek mért értékei gyakorló 
pedagógusok körében
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Forrás: Paksi et al. (2015) alapján
Megjegyzés: A NEO-Five Factor Inventory (BEQ) skála alskálái mentén kapott pontszá-

mainak átlagértékei a gyakorló pedagógusok mintáján (N=1010 és 1032 között).

Általában elmondható, hogy a kutatás nem tárt fel olyan adatokat, amelyek a 
magyar pedagógusok mentális-érzelmi állapotát tekintve különösen aggodalomra 
okot adó vagy kockázati tényezőként lennének értelmezhetőek. Hozzá kell tenni, 
az elsődleges cél itt nem is önmagukban e tényezők feltárása volt, hanem annak 
vizsgálata, vajon az egyének mentális-érzelmi állapota összefüggésbe hozható-e 
a pályamotivációval, elsősorban a pályán maradással. Ez utóbbival kapcsolatban 
a kutatás szintén nem tárt fel olyan adatokat, amelyek alapján a pályán maradást 
vagy pályaelhagyást össze lehetne kötni meghatározott személyiség-mintázatok-
kal vagy a mentális-érzelmi állapot és érzelmi intelligencia sajátos egyéni min-
tázataival.

A kutatásból adódó egyik legfontosabb következtetés az, hogy a pályán ma-
radás vagy annak elhagyása nehezen köthető sajátos egyéni lelki jellemzőkhöz. 
A pályaelhagyó pedagógusok körében végzett adatgyűjtés is (ez egy meglehe-
tősen kicsi, 40 főt tartalmazó minta volt) azt valószínűsíti, hogy a személyes, lelki 
természetű tényezők hatása csekély. A megkérdezett 40 főből (nyitott kérdések 
esetében) csak három tett utalást arra, hogy döntésének hátterében a kiégés vagy 
lelki egészséggel kapcsolatos problémák állnának (lásd 6. ábra).

A kutatás alapvetően a pályamotivációval összefüggésben vizsgálta az egyéni 
személyiségvonások és mentális-érzelmi állapottal kapcsolatos tényezők hatását; 
az nem volt célja, hogy mindezeknek a szakmai elköteleződéssel és elégedett-
séggel, illetve – ezeken keresztül – a munkavégzés eredményességével és ennek 
nyomán a tanulói eredményességgel való összefüggését feltárja. A jövőben érde-
mes lesz olyan kutatásokra is gondolni, amelyek az egyéni személyiségvonások 
és mentális-érzelmi állapot hatását a munkavégzéssel és a munkavégzés ered-
ményességével összefüggésben vizsgálja, lehetőség szerint arra is figyelve, ezek 
miképpen hatnak a tanulói eredményességre.
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A munkahelyi környezet hatása

Az itt bemutatott kutatás egyik leginkább figyelemre méltó eredménye annak iga-
zolása, hogy a pedagógusok szakmai elkötelezettségét és elégedettségét alapve-
tően meghatározza a munkavégzés közvetlen szervezeti környezete. Azok, akik a 
pedagóguspályát választják, nem csak egy szakma vagy foglalkozási csoport ré-
szévé válnak, hanem konkrét munkahelyeken dolgozó munkavállalók is, akiknek 
közérzetét, szakmai önmegvalósításuk lehetőségeit, munkájuk eredményességét 
döntően befolyásolják annak a munkahelynek a sajátosságai, ahol a munkájukat 
végzik. Ez jelent meg abban a korábban ismertetett modellben is (lásd 1. ábra), 
ahol a szakmai elkötelezettséget és elégedettséget meghatározó tényezők három 
típusa jelent meg: a szakma általános, a közoktatási rendszer egészének a szint-
jéhez köthető tényezői, és azok mellett, amelyek az egyes egyénekhez köthetők, 
harmadikként ott volt a közvetlen munkahelyi környezet is. 

A kutatás keretei között megkérdezett 40 pályaelhagyó pedagógus a pályael-
hagyás okaira vonatkozó spontán válaszaiban is sokszor (26 alkalommal) említett 
olyan tényezőket, melyek arra utalnak, hogy a döntésükben szerepet játszottak a 
munkahelyük formális, vagy informális viszonyai. A kutatási jelentés szerint a leg-
többen az iskolavezetéssel való konfliktust említették (7 fő), de többen utaltak a 
munkahelyi légkör problémáira is, továbbá olyan tényezőkre (ilyen például a szak-
mai előmenetel lehetőségének hiánya), amelyek mögött feltehetően inkább a konk-
rét munkahellyel összefüggésbe hozható, és nem rendszerszintű problémák álltak.

Azok, akik az alacsony társadalmi megbecsültség, a nem kielégítő bérezés 
vagy a munkaerőpiacon megjelenő alternatív munkavállalási lehetőségek elle-
nére a pályán maradást választják vagy nem dolgoznak tovább pedagógusként, e 
döntést leggyakrabban egy-egy konkrét munkahelyen szerzett tapasztalatok alap-
ján hozzák meg. Gyakran találkozunk azzal, hogy hasonló személyes adottsá-
gokkal rendelkező és hasonló felkészültségű pedagógusok között rendkívül nagy 
különbségek lehetnek a tekintetben, hogy mennyire jelent számukra örömforrást 
a munkavégzés. Amíg az egyik munkahelyre reggelente örömmel mennek dol-
gozni és a nap végén az eredményes munkából fakadó örömmel térnek haza, a 
másik munkahely frusztrációk forrásává válik a számukra. 

E tekintetben érdemes külön is hangsúlyozni: ismertek nagyon nehéz körül-
mények között működő iskolák, ahol nagy arányban tanulnak halmozottan hát-
rányos helyzetű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, ugyanakkor az itt dol-
gozó pedagógusok a munkájukat nagyfokú elkötelezettséggel és elégedettséggel 
végzik, és ez folyamatos örömforrást jelent a számukra. Ezt azért fontos kiemelten 
hangsúlyozni, mert az itt bemutatott kutatás is foglalkozott azzal, vajon az intéz-
mények tanulói összetételének van-e szerepe a pályán maradásban. Ez a kutatás 
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nem talált említésre méltóan erős kapcsolatot a pedagógusok lelki egészsége, a 
kiégés vagy a pályaelhagyás és a tanulói összetétel között, ami arra utal, hogy az 
intézmények képesek harmóniát teremteni egyfelől a pedagógusok egyéni adott-
ságai és munkavégzéssel kapcsolatos igényei, másfelől a szakmai feladatrendszer 
igényei között. A tanulói összetétellel kapcsolatos személyes frusztrációk olyan 
intézményekben alakulhatnak i, amelyekben ez a harmónia nem tud létrejönni, 
azaz az ott dolgozó pedagógusok munkavégzéssel kapcsolatos elvárásai és a 
tényleges munkafeladatok nem kerülnek összhangba. 

Az itt bemutatott kutatás kiemelt figyelmet szentelt azoknak a munkahelyhez 
köthető informális szervezeti jellemzőknek, amelyeknek meghatározó szerepük 
van nemcsak a pályán maradással vagy a kilépéssel kapcsolatos döntések meg-
hozatalában, de abban is, hogyan alakul a pedagógusok szakmai elkötelezettsége 
és munkavégzéssel kapcsolatos elégedettsége. Ezzel összefüggésben érdemes 
hangsúlyozni: noha a kutatás e jellemzőket elsősorban az előbbi (a pályán ma-
radással kapcsolatos) perspektívából vizsgálta, ezek alapvető hatással vannak a 
munkavégzés minőségére, és ezen keresztül a tanulás eredményességére is. E 
tekintetben ez a pedagógusok pályamotivációval kapcsolatos személyes adottsá-
gaira fókuszáló kutatás megerősíti azoknak a korábbi, más országokban végzett 
kutatásoknak az eredményeit, amelyek a szervezeti és vezetési jellemzőknek az 
eredményességre gyakorolt hatását vizsgálták.13

A kutatási zárójelentés egyik legfontosabb megállapításának tűnik az, hogy 
amíg olyan modellt nem sikerült felállítani, amely szoros kapcsolatot mutatott 
volna az egyéni jellemzők és a pályamotiváció között, addig azok a modellek, 
amelyekbe bekerültek az intézményi szintű változók, erősebb magyarázó erővel 
bírtak. A megfogalmazott következtetések (lásd a keretes írást) ennek megfele-
lően hangsúlyozzák a szervezeti feltételek jelentőségét.

13 Lásd különösen: Day et al. (2009)
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Munkahely és pályaelhagyás

A kutatás fontos tanulsága, hogy a pedagógusok pályaelhagyással és 
pályán maradással összefüggő jellemzői és attitűdjei nem függetlenek a 
társas hálózatokban elfoglalt pozíciójuktól. Ebben az értelemben tehát az 
„egyéni” jellemzők (mint például a pályamotiváció vagy a lelki egészség) 
nem teljes mértékben egyéniek – befolyásolja őket a társas környezet, a 
munkahelyi közösség. Ennek fényében a pedagógusok pályaelhagyását 
megelőző segítő beavatkozások másik megfontolandó formája a tantestü-
leti közösségek fejlesztése. A kutatás eredményei információval szolgál-
nak azzal kapcsolatban, hogy a szervezeti közösség fejlesztésének milyen 
konkrét területekre érdemes összpontosítania.
A magas pályaelhagyási arányú intézményekben az imént bemutatott ked-
vezőtlen tendenciák […] mellett a társas hálózatok pozitív hatásai is ta-
pasztalhatók. Ezekben az iskolákban a pozitív társas kapcsolatrendszerben 
aktívabban részt vevő pedagógusok tipikusan kevésbé kiégettek, mint a 
kapcsolatoktól inkább visszahúzódó kollégáik. Ez a tanári közösség ki-
égéstől védő szerepére utalhat. A közösségfejlesztés javasolt módja ebben 
az esetben a tantestület kohéziójának erősítése, tehát a pedagógusok ösz-
tönzése a szakmai és személyes kapcsolatok kialakítására kollégáikkal, il-
letve a kapcsolatok lehetőségének biztosítása […].
…a kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy a tantestületek olyan közös-
ségeknek tekinthetők, amiknek működése szerepet játszik a pedagógusok 
pályaelhagyással kapcsolatos jellemzőinek, vélekedéseinek alakulásában. 
A tantestületi közösségekben, a tanárok közötti informális kapcsolatrend-
szerekben eleve jelenlévő társas erőforrások célzott fejlesztése segítheti 
a pályaelhagyás megelőzését. Az esettanulmányaink alapján azt láthattuk, 
hogy ezek az erőforrások léteznek a magas pályaelhagyási arányú intéz-
mények tantestületeiben is: a társas hálózatokban való aktív részvétel ala-
csonyabb szintű kiégéssel jár együtt. Ennek tudatos fejlesztése, a peda-
gógusok bevonása a kapcsolati rendszerbe, valamint társaik segítésének, 
motiválásának ösztönzése segíthet a kiégés és következményeinek enyhí-
tésében. Emellett a pályaelhagyás szintjétől függetlenül az intézmények 
közösségének fejlesztésében az intézmény- és a munkacsoport-vezetők 
lényeges szereplők.

Forrás: Paksi et al. (2015)
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A kutatás során vizsgálták azt is, hogy az olyan intézményi szintű támogató 
rendszerek, mint a továbbképzési lehetőségek biztosítása, a pedagógusok mun-
káját segítő szereplők (pl. iskolapszichológus, mentorok) bevonása, a család 
és a munkahely közötti egyensúly támogatása vagy a kollégák közötti szak-
mai kommunikáció erősítése milyen hatással van a pedagógusok mentális-ér-
zelmi állapotára és a pályamotivációhoz kapcsolható egyéni jellemzőkre. Ezek 
az egyes konkrét munkahelyeken meglévő (vagy éppen hiányzó) rendszerek 
általában összefüggenek a mentális-érzelmi állapottal és a pályamotivációhoz 
kapcsolható egyéni jellemzőkkel. Így például a kutatás szignifikáns kapcsolatot 
mutatott ki egyfelől a kollegiális támogatással,a család és a munkahely közötti 
egyensúllyal kapcsolatban intézményi szinten megjelenő elégedettség, másfe-
lől olyan tesztekkel mért, a kiégés veszélyét jelző egyéni változókkal kapcso-
latban, mint amilyen az érzelmi kimerültség vagy a deperszonalizáció.

Mindaz, amit a kutatás a munkahelyi viszonyok és a mentális-érzelmi álla-
pottal vagy a pályamotivációval összefüggő személyes jellemzők kapcsolatáról 
feltárt, megerősítik azoknak az újabb kutatásoknak az eredményeit, amelyek a 
pedagógus munkavégzés minősége és a tanulói eredményesség közötti kapcso-
latok feltárását célozzák, és amelyek hasonlóképpen nem az egyéni, hanem a 
munkahelyi közösséghez kapcsolódó tényezőkre hívják fel a figyelmet. E ku-
tatások (lásd pl. Leana, 2011) fontos megállapítása, hogy a tanulók mérhető 
teszteredményei jóval erősebb kapcsolatot mutatnak az iskolákra jellemző tár-
sadalmi tőkével (ilyenek a személyközi kapcsolatok vagy a bizalom) mint a 
pedagógusok egyéni humán tőkéjével (erre utal például a végzettségük szintje).

A munkahelyhez köthető intézményi vagy szervezeti sajátosságok felérté-
kelődésének messzemenő szakpolitikai implikációi lehetnek, hiszen ha igaz az, 
hogy a pályamotiváció és az elkötelezettség vagy elégedettség szempontjából 
a munkahelyi adottságok éppen akkora vagy akár nagyobb figyelmet érdemel-
nek, mint a személyes adottságok, akkor ennek a szakpolitikai beavatkozások 
tervezésében is meg kell mutatkoznia. A rendelkezésre álló források hatékony 
felhasználása ebben az esetben azt igényelheti, hogy az egyéni tényezők vizs-
gálata és fejlesztése helyett nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni például a veze-
tésfejlesztésre és a szervezetfejlesztésre. Amennyiben nagymértékben függ az 
egyes munkahelyektől, hogy megtörténik-e az egyéni adottságok és a munka-
végzéssel kapcsolatos igények összeegyeztetése, a munkahelyi humánerőfor-
rás-menedzsment tudja a legjobban oldani az elköteleződéssel és elégedettség-
gel kapcsolatos problémákat. Az iskolák belső humánerőforrás-menedzsment 
gyakorlatát ismerők példák sokaságát tudják elmondani arról, hogyan történik 
egy-egy intézmény szintjen az ott dolgozó emberekben rejlő képességek azono-
sítása, a munkával kapcsolatos igények számbavétele, ennek a kettőnek az ösz-
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szekapcsolása és – képességhiányok esetén – a képességek fejlesztése, továbbá 
az alkalmazkodási folyamatokban szükségképpen megjelenő kisebb-nagyobb 
konfliktusok kezelése.14

14 Egy nemrég készült esettanulmányban jelent meg például egy olyan eset, amikor egy tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók sokaságáról gondoskodó általános iskola a klasszikus diszcip-
lináris ismeretek átadását előtérbe helyező szaktanárát fejlesztő pedagógussá képezte ki. Ez 
mind az egyén, mind a szervezet, illetve a munkavégzés szintjén dinamikus változásokat ered-
ményezett, gazdagodott a szaktanár módszerrepertoárja,  és képessé vált arra, hogy a szaktár-
gyát intenzívebben használja fel a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrálására.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A pedagógusok pályamotivációinak pszichés feltételeit feltáró kutatás közvetlen 
célja az volt, hogy segítse a pedagóguspálya vonzóbbá tételét és a pedagógusok 
pályán maradását szolgáló kormányzati intézkedések megalapozását, ezen belül 
különösen a pedagógusok előmeneteli és értékelési rendszerének folyamatban 
lévő kialakítását. Ezeken túlmenően a kutatási eredmények alapján megfogal-
mazható néhány olyan következtetés, amelyek orientálhatják a pedagógusokkal 
kapcsolatos hazai szakpolitikai gyakorlatot. Az alábbiakban három ilyen követ-
keztetést fogalmazunk meg.

Az érzelmek szerepe

Az első következtetés azzal a felismeréssel függ össze, hogy a lélektani ténye-
zőknek, ezen belül a nem-kognitív, emocionális elemeknek meghatározó szerepe 
van a pedagógusmunka eredményességében. Ahogy a terület egy ismert kutatója 
megfogalmazta, a tanítás „érzelmekre épülő vállalkozás” (emotional entreprise), 
ami arra utal, hogy a pedagógusok képessége érzelmeik szabályozására jelentős 
mértékben javítja munkájuk eredményességét (Sotton et al., 2009). A pedagó-
gusok – több más olyan foglalkozáshoz hasonlóan, ahol emberek emberekkel 
foglalkoznak – a „személyiségükkel” dolgoznak. Ahhoz, hogy a munkájukat 
eredményesen végezzék, fejlett személyes és társas képességekkel kell rendelkez-
niük, melyeket a szakirodalom esetenként emocionális intelligenciának, máskor 
emocionális kompetenciának nevez (Elias–Schwab, 2011), és e képességeket fo-
lyamatosan használniuk kell. Kedvező körülmények között – bizalomteli, inspi-
ráló munkahelyi környezetben – e képességek megerősödhetnek, de kedvezőtlen 
feltételek esetén – pl. rutinszerű munkavégzés vagy folyamatos stressz esetén 
– meg is gyengülhetnek. 

Az eredményes munkavégzéshez szükséges képességek a pedagógusok ese-
tében a személyiség valamennyi rétegét érintik. A munkavégzés során egyaránt 
szükség van a személyiség értelmi, érzelmi és akarati elemeinek az aktiválódá-
sára. Amikor egy sikeres órát látunk, úgy érezzük, a motivált pedagógust láttunk, 
aki intelligens megoldásokat talált az óra közben felmerülő problémákra, és képes 
volt olyan érzelmi környezetet teremteni, amely kedvező volt a tanulás számára.

A pedagógusmunka minőségét, és ezen keresztül a tanulás és tanítás eredmé-
nyességét javítani kívánó szakpolitika egyik fontos célja, hogy a pedagógusok 
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olyan munkakörülmények között dolgozzanak, amelyek kedvezőek a személyi-
ségük folyamatos gazdagodása számára, és csökkentik annak az esélyét, hogy 
bekövetkezzenek olyan folyamatok, mint amelyeket a kiégés vagy az elfásulás 
fogalmakkal szoktunk leírni. Az érzelmi elszürkülés és motivációvesztés a peda-
gógusmunka esetében lényegében lehetetlenné teszi a tanulás eredményes meg-
szervezését. A közoktatás világában a pozitív érzelmek és a motiváltság lénye-
gében az eredményes munkavégzés „eszközeinek” tekinthetőek, amelyeket az 
eredményes munkavégzésben érdekelt munkaadó biztosítani igyekszik a munka-
vállalói számára.

Mindebből logikusan következik, hogy amennyiben a szakpolitika komolyan 
veszi a tanulás eredményességének javítását, a közoktatás világában – éppúgy, 
mint más teljesítményorientált munkahelyek esetében – felértékelődik a humán 
erőforrásokkal való gazdálkodás és ezek menedzselésének területe, ami jól meg-
figyelhető folyamat a legeredményesebb oktatási rendszerekkel rendelkező or-
szágokban. Ennek egyik jele a pedagógusok folyamatos tanulásának támogatása, 
és a törekvés olyan feltételek biztosítására e tanuláshoz, mint a bizalom, a tá-
mogató környezet vagy mentorálás. Ugyancsak jele az iskolavezetés szerepének 
felértékelődése, és e szerep tartalmának oly módon történő meghatározása, hogy 
középpontjában a tanítás és a tanulás eredményességének a javítása álljon. Ebből 
fakad a második következtetés: tekintettel arra, hogy a pedagógusmunka eredmé-
nyességét, és ezen keresztül a tanulói eredményességet alapvetően meghatároz-
zák a munkahelyi viszonyok, az eredményesség javítását célzó szakpolitikának 
különösen fontos eszközévé válik a vezetés- és szervezetfejlesztés. 

A munkahelyi szervezet jelentősége

Az iskolavezetés és a tanulói eredményesség közötti kapcsolatokat elemző ku-
tatások azt jelzik, hogy az előbbi elsősorban az iskolai munkahelyi környezet 
alakításán és a pedagógus-munkavégzés javításán keresztül gyakorol hatást az 
utóbbira. Azaz az eredményes vezetés olyan munkahelyi környezetet hoz létre, 
amelyben eredményes pedagógiai munka folyhat, és ezáltal tudja javítani a tanu-
lói teljesítményt (Leithwood et al., 2004; Day et al., 2009).

A pedagógusok pályamotivációinak pszichés feltételeit feltáró kutatás is meg-
erősítette a munkavégzés közvetlen szervezeti környezetének, a munkahelynek 
a meghatározó szerepét. Ahhoz, hogy a pedagógus munka vonzóvá váljon, első-
sorban a közvetlen munkahelyi környezetnek kell vonzóvá válnia. És ugyanígy: 
ahhoz, hogy a pedagógusok munkavégzése eredményes legyen, a közvetlen mun-
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kahelyi környezetben kell olyan feltételeknek kialakulniuk, amelyek csökken-
tik érzelmi elszürkülés és motivációvesztés esélyeit. Mivel ebben meghatározó 
szerepe van az iskolavezetésnek, a leginkább eredményes oktatási rendszerekkel 
rendelkező országok egyik kiemelkedő szakpolitikai prioritása lett az iskolave-
zetés és általában az iskolaszervezet fejlesztése, továbbá az a törekvés jellemzi 
őket, hogy az iskolák intelligens tanulószervezetté fejlődjenek, és a pedagógusok 
olyan gyakorlatközösségek tagjaivá váljanak, amelyek segítik a horizontális ta-
nulást és a tanulásszervezéssel kapcsolatos problémák közös megoldását (Baráth, 
2014; Fazekas, 2014; Halász, 2014). A gyakorlatközösségek természetesen nem-
csak egy-egy szervezeten belül jöhetnek létre, hanem a legkülönbözőbb szerve-
zetközi hálózatos formákban is létezhetnek, gyakran virtuális formában. Azoknak 
a pedagógusoknak, akik ilyen hálózatok vagy közösségek aktív tagjai, jóval több 
esélyük van arra, hogy a mindennapi munkájuk során felmerülő szakmai prob-
lémákra megoldást találjanak, a munkájukat eredményesen végezzék, és jóval 
kisebb a valószínűsége az érzelmi kiürülésnek vagy motivációvesztésnek, mint 
amit azok esetében látunk, akik nem ilyen környezetben dolgoznak. 

E perspektívában érdemes az itt bemutatott kutatás adatait összevetni más 
olyan kutatásokból származó adatokkal, amelyek hasonló kérdésekre is választ 
kerestek. Az elégedettséggel kapcsolatban például utalhatunk arra a korábban 
említett másik, ugyancsak pedagógusok körében végzett adatfelvételre (lásd 2. 
lábjegyzet), amely az itt vizsgált kutatás előtt indult, és vele párhuzamosan zaj-
lott. Ennek adatai többek között azt mutatják: miközben a kérdőíveket kitöltő 
pedagógusoknak mindössze 13%-a értett egyet az „úgy érzem, hogy a pedagó-
gushivatást a társadalom nagyra értékeli” állítással, 92%-uk jelezte egyetértését 
azzal, hogy „mindent egybevéve elégedett vagyok a munkámmal” (lásd 7. ábra), 
ami jóval magasabb a „ha újra dönthetnék, megint a pedagóguspályát választa-
nám” állítással egyetértők arányánál (76%). 
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7. ábra. A pedagógusmunkával való elégedettség és a pályaválasztási moti-
vációk alakulása gyakorló pedagógusok körében (%)

Forrás: Gönczöl (2014)
Adatfelvétel időpontja: 2014. október. Feltett kérdés: „Hogyan vélekedik a pedagógus-

pályáról? Mennyire ért egyet vagy nem ért egyet az alábbi állításokkal?” Elemszám: 
6006 és 6023 között.

A fenti adatokat ugyan óvatosan kell kezelni, hiszen az online kérdőívek meg-
válaszolására hajlandó pedagógusok között nagy valószínűséggel felülrepre-
zentáltak a munkájukkal elégedettek, de az elégedettség egyes mutatói jól ösz-
szevethetőek. Amire fontos figyelnünk: a munkával való elégedettséget meg 
kell különböztetni a foglalkozással vagy a pályával való elégedettségtől. Az 
előbbit ugyanis alapvetően meghatározza az a konkrét munkahely, ahol a peda-
gógus a munkáját nap mint nap végzi. Ha például azt nézzük – továbbra is a 7. 
ábra forrását alkotó párhuzamos pedagóguskutatás adatait elemezve – hogyan 

ez az ábra az excell-ben nem létező hivatkozásra mutat, 
így csak hibaüzenet jön ki rajta, semmi értelmes adat...
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alakul a munkájukkal nem elégedett pedagógusok aránya azokban az iskolák-
ban, amelyekre jellemző, hogy „a pedagógusok rendszeresen megbeszélik a 
neveléssel-tanítással kapcsolatos problémáikat, nehézségeiket” és azokban, 
amelyekre ez nem jellemző, azt látjuk, az utóbbiakban kétszer akkora (6% és 
12%) az elégedetlenek aránya.15 Azok a munkahelyek, amelyek támogatják a 
szakmai problémák megbeszélését, a megoldások közös keresését és általában 
a tudásmegosztást, sikeresebbé teszik a munkavégzést és ezzel az elégedettség 
talán legfontosabb forrását hozzák létre. 

A munkahelyi tudásmegosztás jelentőségére hívta fel a figyelmet egy másik, 
ugyancsak 2014-ben végzett adatfelvétel is, amelynek során a kutatók uniós fi-
nanszírozású fejlesztési programokban részt vevő pedagógusokat kérdeztek 
arról, hogyan hatottak e programok a munkájukra. Az adatok elemzése azt mu-
tatta, hogy azokban az iskolákban, amelyek tanuló- vagy tudás-intenzív szerve-
zetként működnek, sokkal nagyobb mértékű változásokat lehetett megfigyelni a 
pedagógusok osztálytermi munkájában, mint azokban, amelyekre ez nem volt 
jellemző (Fazekas, 2014). E kutatásban azok az iskolák minősültek tudás-inten-
zívnek, amelyekre a tudásteremtő és tudásmegosztó tevékenységeket támogató 
vezetés, az iskolán belüli intenzív tanári tanulás, a horizontális együttműködések 
magas szintje, a tanulást és tudásmegosztást támogató légkör, az adatgazdagság 
és adatfeldolgozás gyakorlata, valamint a fejlesztési programokba való gyakori 
bekapcsolódás volt jellemező. Amíg azzal az állítással, hogy „A programban 
való részvételemnek köszönhetően lényegesen több tanulásszervezési módszert/
eszközt tudok hatékonyan alkalmazni, mint korábban” a tudás-intenzív jelleget 
tekintve a felső egyharmadba sorolható iskolák esetében a pedagógusok 54%-a 
értett egyet teljes mértékben, az alsó egyharmadba sorolt iskolák esetében ez az 
arány csak 34% volt. Az egyetértés mértékét kifejező, 1-től 4-ig terjedő skálán az 
előbbi csoport esetében 3,47, az utóbbi esetében 3,21 volt a mérhető érték (lásd 
8. ábra).

15 A szerző saját számítása a kutatás adatbázisa alapján.
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8. ábra. Az uniós finanszírozású fejlesztési programban részt vevő 
pedagógusok módszer-repertoárjának gazdagodása annak függvényében, 

hogy az iskolájuk mennyire tudás-intenzív szervezet 
(pontszám, 1-4-ig terjedő skálán)

Megjegyzés: a pontszámok 1-től 4-ig terjedő skálán mutatják az egyetértés mértékét 
azzal az állítással, hogy „A programban való részvételemnek köszönhetően lényegesen 
több tanulásszervezési módszert/eszközt tudok hatékonyan alkalmazni, mint korábban”. 

A tudás-intenzitás mutatójának részletes magyarázatához lásd Fazekas (2014).

Mindez arra utal, hogy az intézményi vagy szervezeti dimenzió, azaz a konkrét 
munkahelyhez köthető sajátosságok elemzése nélkül nehéz releváns és érvé-
nyes megállapításokat tenni a pedagógusok munkájukkal és hivatásukkal való 
elégedettségéről. Ezzel összefüggésben az egyik lehetséges további kutatási 
irány, beleértve ebbe a meglévő adatok másodelemzését, azoknak a konkrét 
iskoláknak az azonosítása, amelyekben különösen magas elkötelezettséggel 
és elégedettségi szinttel rendelkező pedagógusok dolgoznak, és annak feltá-
rása, vajon ehhez az adott munkahely sajátos jellemzői milyen módon járulnak 
hozzá. Különösen ígéretes kutatási iránynak tűnik azoknak az iskoláknak a 
kvalitatív eszközökkel történő elemzése, amelyek „magas teljesítményű mun-
kahelyként” (high performance work place) írhatóak le. Minden oktatási rend-
szerben, így a magyar iskolák között is sok olyan van, amelyek akár nehéz 
körülmények között is képesek olyan szervezetté válni, melynek munkatársait 
magas szintű motiváció és elégedettség jellemzi, és amelyek hozzáadott ér-
tékben mérve különösen magas tanulói teljesítményt képesek létrehozni. Az 
intézmények e csoportjának azonosítása és működésük elemzése feltárhatja 
azokat a sajátos humán, egyéni és szervezeti-vezetési feltételeket, amelyek 
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a kiemelkedően magas teljesítményt lehetővé tették, továbbá azokat a felté-
teleket is, amelyek megléte esetén a sikeres gyakorlat más intézményekbe is 
átvihető.

Pedagógusmunka és professzionalizálódás

A harmadik következtetést, amelyet a pedagógusok pályamotivációinak pszichés 
feltételeit feltáró kutatás alapján érdemes megfogalmaznunk, ugyancsak a leg-
eredményesebb oktatási rendszerekkel rendelkező országok példája inspirálhatja. 
Az olyan országoké, mint például Finnország vagy Hollandia, amelyek arra törek-
szenek, hogy a pedagógusmunkát professzionális szakértői munkának tekintsék. 
Abból indulnak ki, hogy a pedagógusoknak az osztálytermekben és az iskolákban 
nap mint nap olyan komplex problémákkal kell szembenézniük, amelyeket akkor 
tudnak megoldani, ha a szakmai tudásuk és tapasztalataik mozgósításával képe-
sek ezeket a problémákat önállóan illetve másokkal együttműködne értelmezni, 
és azokra megfelelő válaszokat adni. Ennek során alapvetően három dologra 
támaszkodnak. Elsősorban arra a szakmai tudásra, amelyet kezdő és későbbi – 
formális, nem formális és informális – munkahelyi vagy munkavégzés melletti 
tanulásuk és folyamatos szakmai képzésük során szereznek. Másodsorban azokra 
a standard technikákra vagy protokollokra (taneszközökre, programcsomagokra), 
amelyeket az „oktatásfejlesztő ipar” vagy az állami hatóságok bocsátanak a ren-
delkezésükre. Harmadsorban pedig arra a nem kodifikált, tapasztalaton alapuló 
tudásra, amelyre a mindennapi gyakorlatban és a gyakorlatközösségek tagjaként 
tesznek szert. Érdemes hangsúlyozni, hogy a pedagógusmunkáról való gondol-
kodásban az utóbbi jelentősége az elmúlt időszakban rendkívül nagy mértékben 
megnőtt.

Hagyományosan a professzionális szakértői munkavégzés jellemzi az olyan 
szakmákat, mint az orvosok, az építészek, az ügyvédek vagy gazdasági tanács-
adók, amelyek gyakran modellként jelennek meg a professzionalizálódást tá-
mogató mozgalmak és szakpolitikák számára. A fogalom egyszerre két jelentést 
hordoz. Az egyik inkább az intézményesüléshez köthető (pl. szabályozott bejutás, 
önszabályozás), a másik inkább a kötődéshez (a kliensek szolgálata, a kliensek ér-
dekeiknek és igényeiknek megfelelő feladatvégzés), és e kettő esetenként konflik-
tusba kerül egymással (Hoyle, 2008). A pedagógusmunkának professzionális 
szakértői munkaként történő értelmezése vagy a törekvés arra, hogy elmozdulás 
történjen ebbe az irányba, több fejlett oktatási rendszerrel rendelkező országot 
jellemez. A finneknél ez a korábbi kulturális hagyományokhoz is köthető (lásd a 
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keretes írást). Más országokban – ide tartoznak a hollandok – ez a megközelítés 
inkább a közelmúlt terméke, és mögötte egy már eredményes oktatási rendszer 
még eredményesebbé tételének a célja húzódik meg.

Ahogy a finnek gondolkodnak a pedagógus munkáról

A finnek úgy tekintenek a tanításra, mint nemes, magas presztízsű hiva-
tásra, amely hasonló ahhoz, amit az orvosokhoz, jogászok vagy közgaz-
dászokhoz végeznek […]. A pedagóguspályára lépők Finnországban arra 
számítanak, hogy szakmai autonómiával, presztízzsel, megbecsültséggel 
fognak rendelkezni és bizalom veszi körül őket […]. Az alapvető feltéte-
lezés az, hogy a finn iskolákban dolgozó pedagógusok jól felkészült, pro-
fesszionális szakemberek, akik minden tőlük telhetőt megtesznek iskolá-
jukban. Olyan szakmai tanulóközösségekben végzik a munkájukat, ahol 
megbíznak egymásban, gyakran kommunikálnak egymással a tanítás és ta-
nulás problémáiról, és megbíznak a vezetőikben […]. A finn pedagógusok 
az oktatás minden szintjén azzal számolhatnak, hogy teljes szakmai auto-
nómiát évezhetnek annak érdekében, hogy folytathassák azt a gyakorlatot, 
amelyre a képzésük során felkészítették őket: azaz terveznek, tanítanak, 
diagnosztizálnak, megvalósítanak dolgokat és értékelnek.

Forrás: Sahlberg (2010)

A tanári munka professzionalizálódását célzó oktatáspolitikák általában beleüt-
köznek az intézményesülés és a kötődés említett dilemmájába. Abba a kérdésbe, 
vajon lehetséges-e és kívánatos-e, hogy a pedagógusmunkavégzés a korábban 
említett szakmákhoz (orvosok, építészek, ügyvédek vagy gazdasági tanácsadók) 
hasonló irányba fejlődjék, és vajon az ilyen módon szerzett előnyöknek milyen 
ára van. De beleütköznek abba a kérdésbe is, vajon a professzionális szakértőként 
dolgozó pedagógusra inkább úgy tekintsenek, mint egyéni munkát végző sze-
mélyre vagy úgy, mint egy közösség tagjára, aki csak e közösség tagjaként képes 
létrehozni azt, amit eredményes tanulásnak nevezhetünk, illetve hozzá tud já-
rulni, hogy a közösség ezt létrehozza. Hasonlóképpen megjelenhet az a dilemma 
is, vajon a szakértelem elismerése mennyire függjön az oktatási rendszeren belüli 
vagy a munkavégzéshez közvetlenül kötődő tényezőktől (mint amilyen az ered-



40 │

ményes tanításhoz szükséges kompetenciák megléte), és mennyire külső ténye-
zőktől (amilyen például a pedagógusmunka társadalmi elismerése). E dilemmák 
explicit módon megjelentek a professzionalizálódás említett hollandiai példájá-
ban is, ahol a nagy befolyású nemzeti konzultatív testület, az Oktatási Tanács 
úgy foglalt állást, hogy mind a „kollektív” és az „egyéni”, mind a „külső” és a 
„belső” tengelyen az utóbbiak felé érdemes elmozdulni. Ez azt jelenti, hogy itt 
a professzionális szakértőként dolgozó egyént szeretnék a középpontba helyezni 
(lásd 9. ábra)

9. ábra. A holland Oktatási Tanács modellje és javaslata a pedagógus-pro-
fesszionalizálódás lehetséges irányairól 

Forrás: Education Council (2013)

A holland oktatáspolitika középpontjában az a törekvés áll, hogy a már eredmé-
nyes – a PISA-vizsgálatok szerint magas teljesítményt nyújtó – oktatási rendszert 
megpróbálják még eredményesebbé tenni, és ennek egyik fontos eszközeként je-
lenik meg a pedagógus-munkavégzés további professzionalizálódásának segítése 

ez az ábra a ppt-ben nincs meg!
helyette van egy másik, teljesen más tartalommal (4. oldal)
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(Nusche et al., 2014). A tanulói eredményesség még magasabb szintre emelkedé-
sére törekedve a hollandok többek között ebben látnak még kihasználatlan tarta-
lékot. Ebbe az irányba mozogva új prioritásokat fogalmaznak meg, amely együtt 
jár a pedagógus-munkavégzéssel és a pedagógusok státusával kapcsolatos elvá-
rások, szabályok és intézményi folyamatok újragondolásával. A holland Oktatási 
Tanács itt bemutatott modellje és a modellben benne rejlő javaslat – amellyel ter-
mészetesen a holland oktatáspolitikai tér nem minden szereplője azonosul – azért 
érdekes, mert jelzi, milyen dimenziók mentén lehetséges és érdemes gondolkodni 
a pedagógusok professzionalizálódását támogató szakpolitikáról.

Azok a megközelítések, amelyek az egyes pedagógusok professzionális szak-
értőként történő munkavégzésére helyezik a hangsúlyt, általában arra is töreksze-
nek, hogy megpróbálják pontosabban definiálni és standard formában leírni azt 
a pedagógiai-szakmai tudást, amelyet a pedagógusok a munkájuk végzése során 
használnak. Ez néha beépül a pedagóguskompetenciák átfogó rendszerének leírá-
sába, néha különválik attól. Amikor az utóbbi történik, általában a tanulás ered-
ményesebbé tételével, így az eredményes tanulásszervezési technológiák ismere-
tével vagy a tanulási nehézségek kezelésével kapcsolatos tudáselemek kerülnek 
a középpontba, és e tudás egyik legfontosabb forrásaként a kognitív idegtudo-
mányokból kinőtt tanuláskutatás (learning science) jelenik meg (OECD, 2013). 
A pedagógus ebben a kontextusban a tanulás specialistája, tudása elsősorban a 
tanuláshoz kapcsolódik és a tanulásról szóló tudományokra épül.

A pedagógus mint a tanulás specialistája megközelítés különösen felértékelő-
dik azokban az oktatási rendszerekben, amelyek az elérendő tanulási eredmények 
tekintetében egy már magas szintről még magasabb szintre próbálnak lépni, mint 
ahogyan azt a holland rendszer esetében látjuk. Még látványosabb ez a változás 
ott, ahol nem egyszerűen a meglévő tesztekkel mérhető tanulói teljesítmények 
(pl. a PISA eredmények) mennyiségi növelését tűzik ki célul, hanem olyan mi-
nőségi váltást hajtanak végre, amely magasabb szintű, komplex kognitív tanulói 
képességek fejlesztését tűzi ki célul és azt várja a pedagógusoktól, hogy ezt a 
feladatot elvégezzék. Ilyenkor előfordul, hogy a tanulói képességek újradefini-
álását a pedagógus munkával kapcsolatos elvárások és a pedagógus képességek 
újradefiniálása is követi, majd megpróbálják „átvinni” a pedagógusokat a peda-
gógiai munka újradefiniált világába. Szándékos túlzással ezt olyasfajta techno-
lógiai váltáshoz lehet hasonlítani, mintha egy építőipari cég profilt váltana, és 
üzleti tanácsadásra állna át, azzal, hogy akik addig a kőműves munkát végeztek, 
a jövőben vezető cégeknek fognak befektetési tanácsokat adni. Egy ilyen techno-
lógiaváltás óriási változást igényel a pedagógusok viselkedésében, ami a szemé-
lyiségük és identitásuk egészét érinti. 
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Érdemes felidézni ezzel kapcsolatban egy konkrét példát, mert ez jól mutatja, 
mennyire nem statikus az a világ, amelyben a pedagógusok személyes adottsága-
iról, elkötelezettségéről és elégedettségéről gondolkodnunk kell. A legérdekesebb 
talán Szingapúr példája, ahol a kilencvenes évek végén elindult kurrikulum-re-
form keretei között újradefiniálták a fejlesztendő tanulói képességeket, majd 
formális oktatáspolitikai céllá tették az iskolák „gondolkodó iskolává” (thinking 
schools) alakítását. A hivatalos állami oktatáspolitika szlogenje a „Taníts keve-
sebbet, tanulj többet” (Teach less, learn more) lett, amivel kifejezetten a pedagó-
gusmunkával kapcsolatos új szakpolitikai elvárásokat próbálták kommunikálni 
(Koh, 2002; Tan, 2006). E folyamat keretei között történt meg a pedagógusképes-
ségek újradefiniálása, azaz a „21. századi professzionális pedagógus” profiljának 
a megfogalmazása (Lee − Low, 2014). E profilnak három komponense van: az 
értékek, a képességek és a tudás, amelyek mindegyike jól mutatja, hogy e felfo-
gásban a professzionalizmusnak alapvető jellemzője a személyiség involváltsága 
és az érzelmek jelenléte (lásd a 10. ábra).

10. ábra. A pedagógusképességek újradefiniálása Szingapúrban 

Forrás: Lee – Low (2014)
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A finn, a holland és – az európai gondolkodásunknak talán szokatlannak és radi-
kálisnak tűnő – szingapúri példákat a pedagógusok professzionalizálódását támo-
gató szakpolitikákkal kapcsolatban azért volt szükség behozni ebbe, a magyar pe-
dagógusok pályamotivációs jellemzőit feltáró kutatással foglalkozó írásba, mert 
fontos érzékelnünk: a pályamotiváció kérdése szükségképpen belehelyeződik 
abba a tágabb kontextusba, amelyben nemcsak az oktatás eredményességének a 
javítása cél, hanem magának az eredményességnek a jelentése is átalakul. Azok 
az oktatási rendszerek, amelyeket a szakirodalom néha „magas teljesítménnyel 
jellemezhető oktatási rendszereknek” nevez (high performing education systems) 
olyan módon alakul a pedagógusmunka természete, ami a pályamotiváció prob-
lémavilágát is alapvetően befolyásolhatja. A kérdés már nemcsak az, vajon ki 
és miért motivált abban, hogy – gyakran a múltból örökölt, idejét múlt repre-
zentációkat követve – a tanári foglalkozást válassza, hanem az is, hogy mi lehet 
a motivációs bázisa az olyan pedagógusmunkának, amelytől egyre inkább azt 
várjuk, hogy minden tanulót juttasson el magas szintű kognitív és nem kognitív 
képességekhez. Vajon ez az átalakuló pedagógusmunka milyen kognitív és nem 
kognitív kihívások elé állítja a pedagógus-személyiséget, és vajon milyen támo-
gató környezetre van szükség ahhoz, hogy a pedagógus-személyiség e kihívások-
nak meg tudjon felelni?

A fentiek egyebek mellett azt is jelzik, milyen módon lehet felhasználni a 
pályamotiváció pszichés feltételeit feltáró kutatás eredményeit, a kutatások le-
hetséges folytatása vagy elmélyítése során milyen irányokat érdemes megfon-
tolni, továbbá az adatbázisok esetleges további másodelemzése során milyen 
kérdéseket lehet megfogalmazni. Az jól látható a kutatási eredményekből, hogy 
a pedagógusmunka professzionalizálódását támogató szakpolitikának számolnia 
kell két alapvető tényezővel. Az egyik a pedagógusmunka sajátos természete, 
amelyet korábban úgy írtunk le, hogy a pedagógus munka „érzelmekre épülő vál-
lalkozás”, amely csak a személyiség valamennyi rétegének aktivizálódása mellett 
végezhető eredményesen. A másik a munkahelyi – a pedagógusokat alkalmazó 
konkrét óvodákhoz, iskolákhoz, kollégiumokhoz vagy egyéb köznevelési intéz-
ményekhez köthető – környezet meghatározó szerepe, ami az oktatási ágazatban 
is szükségképpen felértékeli a vezetés- és szervezetfejlesztés, továbbá a munka-
helyi humánerőforrás-menedzsment jelentőségét. 



44 │

HIVATKOZÁSOK

Baráth Tibor (2014): Az iskola mint tanulószervezet. In: Benedek András es 
Golnhofer Erzsébet (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 
– 2013: Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. 
Budapest. 235–255. o

Day, Christopher – Sammons, Pam – Hopkins, David – Harris, Alma – Leithwood, 
Kenneth – Gu, Qing – Brown, Eleanor – Ahtaridou, Elpida – Kington, 
Alison (2009): The Impact of School Leadership on Pupil Outcomes. Final 
Report. University of Nottingham. Research Report No DCSF-RR108 
(online: http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/
DCSF-RR108.pdf)

Day, Christopher (2011): Uncertain Professional Identities: Managing the Emo-
tional Contexts of Teaching. In: Day, J. C. – Lee, K. (eds.): New Under-
standings of Teacher’ s Work, Professional Learning and Development in 
Schools and Higher Education. Springer. pp. 45-64

Education Council (2013): Being a Teacher. More focus on personal professio-
nalism (online: http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2013/leraar-zijn/
item5072).

Elias, Maurice J. – Schwab, Yoni (2011): From Compliance to Responsibility: 
Social and Emotional Learning and Classroom Management. In: Evertson, 
Carolyn M. – Weinstein, Carol S. (eds.): Handbook of Classroom Manage-
ment. Research, Practice, and Contemporary Issues. Routledge. pp. 309-
342.

Fazekas Ágnes (2014): A szervezeti jellemzők hatása a fejlesztési programok is-
kolai szintű megvalósulására. Neveléstudomány. 4. szám. 43-66. o.

Gönczöl Enikő (2014): A pedagógiai munka minőségét befolyásoló tényezők. 
Gyakorló pedagógusok – II. hullám. Összefoglaló kutatási jelentés. Szo-
ciográf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet Kft.

Halász Gábor (2014): Eredményes tanulás, kurrikulum, oktatáspolitika. In: Be-
nedek András és Golnhofer Erzsébet (szerk.): Tanulmányok a neveléstudo-
mány köréből – 2013: Tanulás és környezete. Budapest: MTA Pedagógiai 
Tudományos Bizottság, 2014. 79–104. o.

http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/DCSF-RR108.pdf
http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/DCSF-RR108.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2013/leraar-zijn/item5072
http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2013/leraar-zijn/item5072


│ 45

Hoyle, Eric (2008): Changing Conceptions of Teaching as a Profession: Perso-
nal Reflections. In: Johnson, David – Maclean, Rupert (eds.): Teaching: 
Professionalization, Development and Leadership. Springer. pp. 285–304.

Koh, Aaron (2002): Towards a critical pedagogy: creating `thinking schools’ in 
Singapore. Journal of Curriculum Studies, vol. 34, no. 3. pp. 255–264.

König, Johannes (2014): Designing an International Instrument to Assess Tea-
chers’ General Pedagogical Knowledge (GPK): Review of Studies, Consi-
derations, and Recommendations – Draft Report. OECD – CERI

Leana, Carrie R. (2011): The Missing Link in School Reform. Stanford Social 
Innovation Review. Fall 2011 (online: http://www.ssireview.org/articles/
entry/the_missing_link_in_school_reform).

Lee, Sing Kong – Low, Ee Ling (2014): Conceptualising Teacher Preparation for 
Educational Innovation: Singapore’s Approach. In: Lee, Wing On – Hung, 
David Wei Loong – Teh, Laik Woon (eds.): Educational Policy Innova-
tions. Levelling Up and Sustaining Educational Achievement. Springer. 
pp. 49-70

Leithwood, K. – Seashore Louis, K. – Anderson, S. –Wahlstrom, K. (2004): How 
Leadership Influences Student Learning. Center for Applied Research and 
Educational Improvement, Ontario Institute for Studies in Education, The 
Wallace Foundation.

Mourshed, M. – Chijioke, C. – Barber, M. (2010): How the world’s most impro-
ved school systems keep getting better. McKinsey&Company.

Null, Wesley (2011): Curriculum: From Theory to Practice. Rowman & Littlefi-
eld Publishers, Inc.

Nusche, Deborah – Braun, Henry – Halász, Gábor – Santiago, Paulo (2014): 
Netherlands. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. 
OECD

OECD (2013): How is Pedagogical Knowledge Codified in the Teaching Profes-
sion? A Critical Review of Selected Competence Frameworks for Teachers 
and Other Professions. Background Document for the „Innovative Tea-
ching for Effective Learning” program.

Paksi Borbála − Veroszta Zsuzsanna – Schmidt Andrea – Magi Anna – Vörös 
András – Felvinczi Katalin 2015. Pedagógus – Pálya – Motiváció – Kuta-
tási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján. 
Oktatási Hivatal, Budapest.

http://www.ssireview.org/articles/entry/the_missing_link_in_school_reform
http://www.ssireview.org/articles/entry/the_missing_link_in_school_reform


46 │

Report of Survey on the School Curriculum Reform and Implementation of Key 
Learning Area Curricula in Schools. The Government of the Hong Kong 
Special Administrative Region. May 2004.

Sahlberg Pasi (2010): Finnish Lessons. What Can the World Learn from Educa-
tional Change in Finland? Teachers College, Columbia University. New 
York. (magyarul: A finn példa. Mit tanulhat a világ a finnországi oktatási 
rendszer reformjából? Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest)

Stéger Csilla (2014): Review and Analysis of the EU Teacher-related Policies and 
Activities. European Journal of Education, Vol. 49. Issue 3. pp. 332-347.

Sutton, Rosemary E. – Mudrey-Camino, Reneé – Knight, Catharine C. (2009): 
Teachers’ Emotion Regulation and Classroom Management. Theory Into 
Practice, 48. pp. 130–137

Tan, Charlene (2006): Creating thinking schools through ‘Knowledge and 
Inquiry’: the curriculum challenges for Singapore. The Curriculum Jour-
nal. Vol. 17, No. 1, pp. 89 – 105

Zierer, Klaus – Seel, Norbert M. (2012): General Didactics and Instructional 
Design: Eyes like twins. A transatlantic dialogue about similarities and 
differences, about the past and the future of two sciences of learning and 
teaching. Springerplus. 1 (15) (online:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3725874/pdf/40064_2012_Article_42.pdf). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725874/pdf/40064_2012_Article_42.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725874/pdf/40064_2012_Article_42.pdf





	_GoBack
	_Ref414557936
	_Ref413273821
	_Ref430608375
	_Ref413265384
	_Ref413279717
	_Ref413279987
	_Ref413504320
	_Ref413505666
	_Ref413506952
	_Ref414559717
	_Ref414781487
	_Ref413575846
	_Ref413591148

