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A kiemelkedő pedagógus ismérvei az utóbbi évtizedekben jelentős 
változásokon mentek át. A kilencvenes évek kutatásai nyomán 
kibontakozó tanár szakmai tudása magaslatán álló szimpatikus 
személyiség, aki az alapvető emberi értékeket képviseli, miközben 
meghatározó szerepű tanítványai pályaválasztásának alakulásában. 
(Bagdy, 1993) A társadalmi és technológiai fejlődés a tanár szerepét is 
megváltoztatta. A diák tanulását menedzselő szakember, a 
szocializációjában segítő mentor, a szolgáltatást végző oktatási intézmény 
képviselője – számos szerep került előtérbe munkája során az elmúlt 30 
évben. Az élethosszig tartó tanulás igénye a társadalom és a munkáltatók 
részéről fokozott munkaterhelést jelent a tanárok számára. A pedagógus 
feladatának komplexitását fejezi ki, hogy a pedagógusok előmeneteli 
rendszerében 9 kompetencia 66 indikátorának kell megfelelni. (Útmutató 
a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. 
fokozatba lépéshez, 2019.) A tanár iránt elvárás, hogy minden helyzetet 
hatékonyan kezeljen, szélesítse a tanulási lehetőségeket, egyéni 
fejlesztést valósítson meg, miközben reflexiókkal elemzi a folyamatokat. 

 
Professzionalitás a pedagógusmunkában 
 
Az elmúlt évtizedek kutatásainak konklúziója, hogy a tanulói 
eredményesség növekedését elsősorban a pedagógusok munkája 
határozza meg. Mindezt számos tényező befolyásolja, melyek közül a 
közoktatással, közneveléssel foglalkozó szakpolitika csak egy 
meghatározott szegmens befolyásolására képes. A tanítás-tanulás 
eredményességét alapvetően határozza meg a pedagógusok szakmai 
elkötelezettsége és elégedettségük a munkájukkal (Halász, 2015). 

A tanulók teljesítményét mérő PISA vizsgálat mellett a pedagógusok 
vizsgálatára készített mérés a TALIS (Teaching and Learning International 
Survey), az OECD programja. A munka minőségét meghatározó olyan 
tényezőket vizsgál, mint a tanulás-tanításhoz kapcsolódó nézetek, a 
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támogató rendszerekhez való hozzáférés. A pedagógus-előmeneteli 
rendszer kialakításának középpontjában a pedagógus kompetenciák 
helyezkednek el. 

Az 1990-es évek második felében megállapították, hogy az iskolák 
teljesítménykülönbségekre gyakorolt hatása a tanári minőség 
különbségeiből ered (Hanushek, Kain, & Rivkin, 2005). A tanári munka 
minőségének emelése érdekében megvizsgálták az iskolák felszereltségét, 
a képzési rendszert, az egy tanárra jutó diákok számát, de az említett 
tényezők reformja az anyagi ráfordítások növekedése mellett sem 
befolyásolta a tanulók teljesítményét. Megoldást jelentett a 
gazdaságtudomány területéről származó fogalom, a professzionális vagy 
szakmai tőke bevezetése. Ez a humán, a szociális és a döntési tőkéből 
szerveződik. A humán tőke az egyéni ismeretek, tulajdonságok, készségek 
összessége, míg a szociális tőke a kapcsolatrendszerből származó 
erőforrásokat jelenti. A döntési tőke a pedagógus-munka során szerzett, 
minőségi munkát végző kollégák melletti szakmai tapasztalatszerzésből 
származó erőforrás. A nevelési helyzetek megoldása komplex 
tevékenység, ahol számos tényezőt kell figyelembe venni, így a diákok 
szociális, mentális, érzelmi állapotát, a környezeti tényezőket, a többi 
résztvevő szerepét. A pedagógusok közötti együttműködés hatására ezek 
a komplex problémák jobb hatásfokkal oldhatók meg. Az együttműködő 
szakmai kultúrában az egymást rendszeres visszajelzésekkel támogató, a 
jó gyakorlataikat megosztó nevelőtestület fejleszti a leghatékonyabban a 
szakmai tőkét, mellyel a legnagyobb volumenű professzionális fejlődés 
valósítható meg, ami exponenciálisan növeli a pedagógiai munka 
hatékonyságát. (Liszka, 2015) Ez előrevetíti a pedagógus kompetenciák 
és szakmai indikátorok megjelenését a pedagógus-minősítési 
rendszerben. 

 
Motivációs levelek vizsgálata 
 
Kutatásunkban az Eszterházy Károly Egyetem tanár szakjaira jelentkező 
hallgató-jelöltek motivációs leveleit vizsgáltuk dokumentumelemzéssel. 
(N=120) Nyomon követtük a pedagógus kompetenciák megjelenését. Az 
ENSZ 2005 - 2014 között hirdette meg a „Tanulás a fenntarthatóságért” 
évtizedet. Célul tűzték ki, hogy az oktatás minden szintjén jelenjenek meg 
a fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem alapelvei.  (Varga, 
2009) Minden tantárgy keretében közvetíteni kell a fenntarthatóság 
értékrendjét és a környezettudatos attitűdöt. A motivációs levelekben 
megvizsgáltuk ennek a globális követelménynek a megjelenését is. 

A dokumentumelemzés során a következő vizsgálati módszereket 
alkalmaztuk. Rögzítettük a pályázó nemét és a választott szakot. A 
motivációs levélben vizsgáltuk, hogyan jelennek meg pedagógus 
kompetenciákra vonatkozó utalások. Csoportosítottuk a tanári 
személyiségjegyekre vonatkozó megállapításokat, valamint a 
pályaválasztás indoklásában megjelölt okokat. Az egyes tényezőket 
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diagramon ábrázoltuk, majd korrelációs analízissel összefüggést kerestünk 
a levelekben fellelhető pedagógus kompetenciák és a jelentkezők által 
fontosnak tartott tanári személyiségjegyek között. 

 
Az elemzés szempontjai 
A jelentkezők megoszlása szakok szerint 
 
Az Eszterházy Károly Egyetem osztatlan tanári képzésére jelentkezők által 
megjelölt szakok a következőképpen oszlottak meg a 120 motivációs 
levélben. 
 
1. sz. ábra. A szakok megoszlása abszolút értékben (a tanulmányban a szerzők 

saját készítésű ábrái szerepelnek) 

 
 

Legnagyobb arányban a történelem, magyar és angol szakokra 
jelentkeztek a hallgató-jelöltek.  Szintén jelentős volt a testnevelés, a 
matematika és a rajz-és vizuális kultúra szakokra jelentkezők aránya. 

 
A tanár alakja a motivációs levelekben 
 
A levelek elemzése során összegyűjtöttük azokat a tulajdonságokat, 
melyek a jelöltek véleménye szerint a jó tanárt jellemzik. Ezek a 
jellemvonások az általuk fontosnak és személyiségük formálására 
valamint szakmai fejlődésükre ható tanáraikat jellemezték, illetve 
önmagukat szeretnék ezekkel a tulajdonságokkal felvértezni, amikor 
elkezdik tanári pályájukat. 
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A pedagógus tulajdonságok összegyűjtésekor a csoportosítás első 
lépéseként a tanári személyiségre vonatkozó tulajdonságokat soroltuk egy 
csoportba és a munkáját végző pedagógusét a másodikba. A 
személyiségjegyek kétféle jellem között oszlottak meg. Az első csoport a 
tanárok, mint „jó emberek” tulajdonságait foglalja magába, míg a másik 
csoport a „klasszikus, tradicionális tanár” jellemzőit. A pedagógus 
tulajdonságokból képzett másik nagy csoport a tanár szakmai munkájának 
ismérveit tartalmazza. Ezt is ketté lehet választani a diákokkal való 
viszonyt meghatározó jellegekre és a munkával kapcsolatos pedagógiai, 
szakmai tevékenységekre. 

A „jó embert” jellemző tulajdonságok közül legtöbben a segítőkészséget 
említették meg 31 levélben, a lelkesedést 25-en tartották fontosnak, a 
türelmet 18-an. Odaadó legyen a tanár 14 fő szerint, szeretet és 
nyitottság jellemzi 13 és 12 fő véleménye szerint, kedves, harmonikus és 
empatikus 8-9 fő véleménye szerint. Az őszinteség, mint tanári 
tulajdonság, összesen három levélben szerepelt. 
 

2. sz. ábra. A „jó embert” jellemző tanári személyiségjegyek 

 
 

A „klasszikus tanár” jellemzői közt megjelenik a tekintély, a 
határozottság és a következetesség. 
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3. sz. ábra. A „klasszikus tanárt” jellemző személyiségjegyek 

 
 

Ebben a tekintetben az elhivatottság szerepel a legnagyobb arányban, 
53 levélben jelenik meg, míg a példamutató magatartás 15 alkalommal 
szerepelt a levelekben. A hitelesség 8 főnél, míg a következetesség 6 
főnél fordult elő. A többi felsorolt tulajdonság, a tisztességes, szigorú, 
tekintélyes 5-5 jelölt szerint, míg a határozottság 4 fő szerint fontos 
pedagógus tulajdonság. 

A pedagógus tulajdonságai közül sokan tartották fontosnak a szakmai 
munkához való hozzáállás megemlítését. Az egyik csoportba a szakmai és 
pedagógiai tudással kapcsolatos jellemzőket soroltuk, így a magas 
szakmai és módszertani tudást, a pálya iránti alázatot, a kollégákkal, 
szülőkkel ápolt jó viszonyt. 
 

4. sz. ábra. A szakmai és pedagógiai tudás megítélése 
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A motivációs levelekben ebben a csoportban a legnagyobb arányban a 

magas szakmai és módszertani tudást említették meg a jelentkezők. (45 
és 33 fő) Ezzel függ össze az új módszerek alkalmazása is 19 
hallgatójelölt véleménye szerint. A szülőkkel, kollégákkal való viszony 
minősége is megjelent a levelekben 5 és 3 alkalommal. 

A pedagógus tulajdonságok másik csoportja a szakmai jellegű 
vonásokon belül a diákokkal való kapcsolatra vonatkozó jellemzőket 
tartalmazta, mint többek között a személyes foglalkozás, a bizalmas 
tanár-diák kapcsolat, a segítség a diákok problémáinak megoldásában és 
a jó hangulatú órák tartása. 
 

5. sz. ábra. A diákokkal való kapcsolat megítélése 

 
 

A legtöbben azt tartották fontosnak, hogy a tanár szerettesse meg a 
tantárgyát diákjaival (44 fő szerint), legyen hatással diákjai életére (39 
levélben fordul elő) és motiválja őket (46 esetben). 

 
Kompetenciák vizsgálata 
 
A motivációs levelekben megjelenő pedagógus kompetenciák közül 
legnagyobb arányban a szaktárgyai, szakmai, tantervi tudás jelent meg, 
94 fő említette meg, hogy fontos számára. Ezt követi a tanulók 
személyiségének fejlesztése 64 fővel, majd a tanulás támogatása, 
személyes foglalkozás (47 fő), majd egyforma arányban a kommunikáció, 
szakmai együttműködés, problémamegoldás, a felelősségvállalás a 
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szakmai fejlődésért (23-23 fő), ezután a tanulócsoportok alakulásának 
segítése, ami 16 főnél jelenik meg. Nagyon kis arányban merült fel a 
pedagógiai tevékenységek szervezése 10 főnél, és a pedagógiai 
folyamatok tervezése (4 fő), valamint a fenntarthatóság értékrendjének 
képviselete (4 fő). A pedagógus hallgatónak jelentkezők, amennyiben 
megjelöltek pedagógus kompetenciákat, döntően a tanulók 
személyiségfejlesztését tartják fontosnak és a szaktárgyi, szakmai tudást. 
Ez is alátámasztja azt a korábban megállapított megfigyelést, hogy a 
pedagógus hallgató-jelöltek elképzelései a tanári hivatásról meghatározott 
sztereotípiák köré szerveződnek. Az egyik sztereotípia a kemény, 
határozott, szakmailag megingathatatlan, nagy tudású, professzionális 
tanár, míg a másik sztereotípia egy nagyon szimpatikus, a tanulók lelkét 
művészi hozzáértéssel formáló „jó ember”. 
 

6. sz. ábra. A megjelölt pedagógus kompetenciák 

 

 
A pedagógus kompetenciák és a motivációs levelekben megjelenő tanári 
személyiségjegyek közötti összefüggés vizsgálata 
 
A motivációs levelekben fellelhető pedagógus kompetenciák és a jelöltek 
által fontosnak tartott tanári személyiségjegyek közötti összefüggéseket 
korrelációs analízissel vizsgáltuk, melyhez Excell programot használtunk. 

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, 
tantervi tudás 

A szakmai feladatok kompetenciája a tanári személyiségjegyek szakmai 
tevékenységet magába foglaló csoportjába sorolható tulajdonsággal mutat 
összefüggést, ez pedig a „megszeretteti a tantárgyát”. A szakmai 
feladatok csoportján belül a diákokkal való kapcsolattartás alcsoportjába 
sorolható ez a személyiségjegy. 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 
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Ez a kompetencia olyan tanári személyiségjegyekkel mutat szoros, 
szignifikáns összefüggést, mint a jó hangulatú órák tartása, magas 
szakmai tudás és új módszerek alkalmazása. Itt is a pedagógus szakmai 
jellemzői és a diákokkal való kapcsolattartás került szoros összefüggésbe 
a kompetenciával.  

3. kompetencia: A tanulás támogatása 
Ez a kompetencia korrelál a legtöbb tanári személyiségjeggyel, így 

összefügg az elhivatott, harmonikus, lelkes, motiváló, őszinte, segítőkész, 
türelmes, jellemzője a szeretet tulajdonságokkal. Ezek a 
személyiségjegyek a tanár szimpatikus emberi oldalát jellemzik, de 
megjelenik a klasszikus, szigorú tanárképpel való összefüggés is az 
elhivatottság esetében. 

Összefüggést mutat a kompetencia a bizalmas tanár-diák kapcsolattal 
is, valamint, hogy a tanár hatással van diákjai életére, megszeretteti a 
tantárgyát, segít a diákok problémáinak megoldásában, személyesen 
foglalkozik a velük, és szeretik a diákjai. Ezek a szakmaiságában 
kifogástalan és a diákokkal jó kapcsolatot ápoló pedagógus tulajdonságai. 

Korrelációs összefüggésben van ez a kompetencia a pályaválasztás 
indoklásai közül a jelölt diákévei során jelentős hatást gyakorló tanár 
befolyásával is. 

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 
bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 
igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 
felkészültség 

Ez a kompetencia elsősorban szimpatikus és a klasszikus tanári 
személyiségjegyekkel mutat szignifikáns összefüggést. Így az elhivatott, 
kedves, kreatív, lelkes, motiváló, segítőkész tulajdonságokkal. 
Megfigyelhető a diákokkal jó kapcsolatot ápoló tanári tulajdonságokkal is, 
azaz a jó hangulatú órákat tart, megszeretteti a tantárgyát , személyesen 
foglalkozik a diákjaival személyiségjegyekkel kapcsolatos szignifikáns 
összefüggés. Kimutatható összefüggés egy másik kompetenciával is, ez a 
Pedagógiai tevékenységek tervezése.  

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának 
segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 
társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység 

Ennél a kompetenciánál is elsősorban tanári személyiségjegyekkel 
kapcsolatos szignifikáns összefüggés mutatható ki. Így az elhivatott, 
harmonikus, kedves, lelkes és új módszereket alkalmazó 
tulajdonságokkal. 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók 
személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Ez a kompetencia a szimpatikus és a klasszikus, tradicionális tanári 
személyiségjegyeket hordozó, diákjaival jó kapcsolatot ápoló pedagógus 
tulajdonságokkal korrelál, mint a kedves, lelkes, nyitott, példamutató, 
fegyelmet tart, szeretik a diákjai. 
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7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a 
fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a 
környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja 

A 2018. júliusában bevezetésre került kompetencia korrelál a 
legváltozatosabb motivációs levél-elemekkel. Szignifikáns összefüggés 
mutatható ki olyan tulajdonságokkal, mint az őszinteség és olyan 
személyiséggel, aki az életből hoz példákat. A pályaválasztás indoklásai 
közül korrelál a tehetséggondozással, valamint összefügg egy másik 
kompetenciával, a tanulói csoportok alakulásának segítésével. 

8. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
Az együttműködéssel kapcsolatos kompetencia számos tanári 

személyiségjeggyel korrelál, melyek mind a négy személyiségcsoportba 
besorolhatók. Így a határozott, szigorú, tekintélyes tulajdonságok a 
tradicionális tanár, míg a nyitott, odaadó, szeretetteljes lelkes, türelmes a 
„jó ember” jellemzői, de megjelennek a diákokhoz való pozitív hozzáállás 
– motiváló, segít a diákok problémáinak a megoldásában és a pedagógiai 
tevékenységekhez kapcsolódó tulajdonságok is, mint a „jó viszonyt ápol a 
szülőkkel”. 

Ez a kompetencia korrelációs összefüggésben van a Pedagógiai 
tevékenységek tervezése és a Tanuló személyiségének fejlesztése: 
tanulók aktivizálása, gondolkodásuk fejlesztése, kommunikációjuk 
fejlesztése, önfejlesztés elősegítése, hátrányos helyeztű gyermekek 
támogatása, nevelése, személyiségfejlesztés kompetenciákkal is. 

9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a 
szakmai fejlődésért 

Ez a kompetencia egyetlen tanári személyiségjeggyel mutatott 
szignifikáns összefüggést, a „hatással van a diákok életére” 
megállapítással.  

A környezeti nevelési, fenntarthatósági pedagógus kompetencia 
bevezetésének célja, hogy lehetővé váljon a tanítási-tanulási folyamat 
teljes egészében a fenntarthatósági célok érvényesítése. Segítségével 
minden pedagógus megismeri ezeket a célokat és fokozatosan a 
mindennapi pedagógiai munka részévé válnak. Ennek a szükségességét 
kutatási eredménnyel is alá tudjuk támasztani, melyet hetedik osztályos 
tanulók környezeti attitűdjének vizsgálata során végeztünk. 
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7. sz. ábra. A Föld eltartóképességére vonatkozó állításokat hamisnak tartók 
száma 

 
 

A Föld eltartóképességével kapcsolatban feltett kérdésekre adott 
vélemény alapján megállapítható, hogy a változások, amik a természeti 
erőforrásokkal kapcsolatos kérdésben megfigyelhetők, 2 hónap múlva 
kialszanak. Ugyanakkor ebben a kérdéscsoportban az elvárt pozitív 
attitűdváltozás nem volt megfigyelhető. 

Környezetünk egyensúlyi állapota kapcsán az egyetértők száma magas, 
de a program végére csökken és később minimálisan emelkedik. Az egyet 
nem értők száma némileg nőtt, majd két hónap múlva visszaállt. Itt is 
további vizsgálat szükséges, mi okozza az erdei iskolai program hatására 
az egyetértők számának csökkenését. Valószínűleg a természet közvetlen 
megfigyelése számos olyan példával szolgál, ahol a beavatkozások hatása 
később csökken. A természet bizonyos fokig képes ellensúlyozni a negatív 
hatásokat, megfigyelhető volt a gyerekek számára egy ú.n. „puffer hatás”. 

Az ember szerepe a bioszférában kérdéskör esetében mindhárom 
kérdésben megfigyelhető a program hatására bekövetkezett pozitív 
változás az attitűdben, majd 2 hónap múlva ez a hatás kialszik. 
Mindenképpen további megerősítésre lenne szükség a pozitív változás 
fixálása érdekében. 

Viszonyunk a bioszférához, a természet átalakításához kérdéscsoporttal 
kapcsolatban szintén megállapítható, hogy a gyerekek pozitív 
attitűdváltozását, melyet az erdei iskolai program okoz, követnie kell 
későbbi megerősítéseknek, különben a hatás kialszik. 

Az ökológiai válság érzékelése kérdéscsoportban ha az ember 
környezetkárosító magatartására kérdezünk, egyértelmű az erdei iskola 
pozitív attitűdváltoztató hatása. Ez a hatás sajnos 2 hónap múlva kialszik. 
A másik két esetben nem mutatható ki pozitív változás. 
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Összegzés 
 
A pedagógus hallgató-jelöltek által írt motivációs levelek elemzése során 
azt tapasztaltuk, a pedagógus pályával kapcsolatos sztereotípiák jelennek 
meg többségében. Az általuk fontosnak tartott pedagógus tulajdonságok a 
szakmailag kifogástalanul felkészült, határozott és fegyelmet tartó 
tekintélyes tanár, valamint az elhivatott, áldozatkész, odaadó, tanítványait 
szerető, empatikus személyiségű példakép alakját rajzolják meg. A 
pedagógus kompetenciák számos esetben mutatnak szignifikáns 
összefüggést a motivációs levelekben megjelenő pedagógus 
személyiségjegyekkel. A fenntarthatósági, környezeti nevelési 
kompetencia korrelál a legváltozatosabb motivációs levél-elemekkel. 
Szignifikáns összefüggés mutatható ki az őszinteséggel, a 
tehetséggondozással, a tanulói csoportok alakulásának támogatásával. A 
környezeti nevelési kompetencia lehetővé teszi, hogy a pedagógiai munka 
során sokkal nagyobb figyelmet fordítsanak a pedagógusok a diákok 
viselkedésének pozitív irányú befolyásolására a környezeti problémákkal 
kapcsolatban. 
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