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A pedagógusi eredményesség meghatározása napjainkban egyre többet 
vizsgált, mégis nehezen meghatározható terület. Ahhoz, ugyanis, hogy 
eredményes munkavégzésről beszélhessünk, lényeges a legjellemzőbb 
elvárások ismerete. A pedagógusi hivatás sem lehet ez alól kivétel. 
Köztudott, hogy a szülők, tanulók, munkaerő-piac, jogszabályi környezet, 
intézményvezetés elvárásainak igyekszik megfelelni a pedagógus, 
azonban azt, hogy valóban „jól” végezze munkáját elsődlegesen az 
befolyásolja, hogy milyen „belső értékelő rendszer” (Zeichner & Liston, 
1996; Falus, 2003) segítségével dolgozza fel és szelektálja az egyes 
résztvevőktől felé áramló impulzusokat. Mindezt az is befolyásolja, hogy ő 
maga mit ért eredményesség alatt, milyen elvárásokat fogalmaz önmaga 
felé, mely tényezőket érzi eredményessége gátjának, milyen kihívásokat 
lát maga előtt. Az elvárások és kihívások azonban intézménytípus-függőek 
és természetesen az oktatott tantárgy jellege is befolyásolhatja azokat. 

A pedagógusi eredményesség meghatározása során gyakran esik szó 
arról, hogy lényeges lehet a tanuló és a tanár kedvező közérzete, mint a 
tanulói teljesítményt fokozó „eredményességi kritérium”, akár a „mérhető 
teljesítményt”, akár az iskolai agresszió visszaszorítását, konstruktív 
életvezetést értjük utóbbi alatt (Földes & Lannert, 2010; Fűzi, 2007, 
2012; Sallai, 2004; Köcséné, 2007). A kedvező tanári közérzet 
„tárgykörébe” azonban jellemzően a pedagógus énideálhoz való 
közelségét is besorolják a kutatások. Jelen tanulmány ettől eltekint, 
hiszen – ahogy arra a szakirodalom már a múlt század végétől kezdve 
folyamatosan utal – a tanárokkal szembeni elvárások egyre inkább 
elavulttá válnak és ha utol is ér egy pedagógus valamely utópiát, mely 
lehet valamely kedvelt tanárának viselkedésmodelljéből, 
szerepszemélyiségéből származó megfakult, torzult percepció emléke, 
netán valamely „jó tanárokra jellemző erénygyűjtemény”, épp 
„merevsége”, az egyes eltérő adottságokkal rendelkező tanulók és 
tanulócsoportok képességeihez, kommunikációs stílusához való 
alkalmazkodásra való képtelensége miatt ítélheti kudarcra a „tökéletes” 
pedagógust (Gerstenbrein, 2001; Hegedűs T., 1988; Sallai, 2004; 
Nikitscher, 2015). Új kihivások jelennek meg, melyekre hiába keresnek 
„viselkedési sémát” korábbi tanáraik reakcióira vonatkozó percepciók 
emlékéből a pedagógusok. Korábban a diákok nem „telefonoztak”, nem 
fordulhatott elő, hogy közösségi oldalak használata során „live-oltak” vagy 
video chatteltek az órán és nem mutatták meg esetleg beszélgetésük 
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során chatpartnerüknek a tanárt. Az eredményesség értelmezése tehát a 
változó életmód és ebből adódó elvárások függvényében változik. 

Doktori kutatásom során a gimnáziumi és a középiskolai közismereti 
tárgyakat oktató pedagógusok eredményes munkavégzésről alkotott 
nézeteit és azokhoz kötődő lehetséges szerepelvárásait, általuk észlelt 
főbb nehézségeket azonosítom, valamint feltárom a tanári 
eredményességre vonatkozó főbb kritériumokat, elvárásokat tanulói 
perspektívából is. Teszem mindezt intézményfüggő módon. 

 
A témaválasztás indoklása 
 
E kérdéskör szakképzésben dolgozó közismereti tantárgyakat oktató 
pedagógusként megéltek hatására fogalmazódott meg bennem. 
Közismereti tantárgyakat oktató kollégáim ugyanis gyakorta számoltak be 
„tanulói motiválatlanságról”, arról, hogy a diákok tanórán csak 
„telefonoznak” és hogy e pedagógusok gyakran érzik úgy, hogy diákjaik 
„tölteléktantárgyként” tekintenek az általuk oktatott területekre és nem 
remélhetik, hogy „lelkesen tanulják majd azt” ha a szakmai tantárgyak 
iránt sem tanúsítanak „kellő érdeklődést”.  

Ekkor kialakult bennem a feltevés, mely egykori tanulóimmal való 
beszélgetések során tovább erősödött, miszerint az elvárások nem csupán 
intézménytípusonként térhetnek el, hanem a szakképzésben a közismereti 
és szakmai tantárgyakat oktató pedagógusok esetében is különbségek 
lehetnek. Diákjaim ugyanis úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben egy 
szakmai tantárgyat oktató kollégát nem kedvelnek, úgy őt „szükséges 
rosszként” megtűrik, mondván, hogy „legalább jó szakember”, míg 
közismereti tantárgyakat oktató tanáraikkal korántsem voltak ilyen 
elnézőek.  

A kedveltség hiányának okát gyakran látszólag evidens tényekkel 
indokolták a tanulók, mint szigor, tanórai étkezés megtiltása (olyan 
intézményben, ahol nem áll rendelkezésre étkezési lehetőség), 
segítőkészség hiánya. (Utóbbi megítélése szintén több esetben árnyalhatja 
a tanulók fejében élő elvárás-rendszert, hisz az önálló gondolatok, 
kreativitás elvárását, a konkrét útmutatás hiányát éppúgy érthetik alatta, 
mint azt, ha a pedagógustól segítséget kérnek, és ő hátat fordít nekik.) 
Adódtak olyan esetek is, amikor a diákok egyértelműen a módszertani 
sokrétűsége okán nyilatkoztak kritikusan egy pedagógusról. A 
helyzetgyakorlatokat folytató tanárról azt állították, hogy a „Színművészeti 
Egyetemen érzi magát”, a filmelemzéssel dolgozó kollégáról pedig 
kategorikusan kijelentették, hogy „lusta”, „felkészületlen”, hiszen filmes 
szakkörnek hiszi a tanórát, ahelyett, hogy „tanítana”. Később kifejtették, 
hogy „tanítás” alatt a frontális oktatás megvalósítását értik, ahol a tanár 
aktív és kommunikatív.  

E tanulói reakciók kapcsán merült fel a tanárral szembeni 
szerepelvárások, mint eredményesség-értelmezést befolyásoló tényezők 
kulcsszerepe, különös tekintettel a tanulói „értékelő rendszerbe” mereven 
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rögződött „óraleadó” tanármodellre, melyet inkább tekinthetünk 
sztereotípiának, mintsem elvárásnak, ilyen értelemben a pedagógus 
számára nem ennek kiszolgálása, inkább ennek oldása jelentheti a 
kihívást. Érdemes hozzátenni azonban, hogy az említett esetekben a 
pedagógus személyiségére nem panaszkodtak a diákok, sem értékelési 
gyakorlatára. 

 
A kutatás célja 
 
1. Annak vizsgálata, vajon hogyan definiálják az eredményességet a 
gimnáziumi és hogyan a szakképzésben dolgozó közismereti tantárgyakat 
oktató tanárok. Vannak-e jellegzetes különbségek, és ha igen, mely 
jellemzők azok. 
2. A kapott válaszok alapján a szakképzésben és gimnáziumban tanuló 
diákok elvárásainak vizsgálata a pedagógusi eredményesség 
szempontjából. Arra igyekeztem fényt deríteni, vajon közelítenek-e a 
tanárok és diákok eredményes pedagógiai munkával kapcsolatos elvárásai 
egymáshoz. Vizsgáltam továbbá, hogy hogyan interpretálják a diákok a 
pedagógusok által felvetődő esetleges nehézségeket, kihívásokat. 

 
A pedagógusi eredményesség definíciója a tanárok 
szemszögéből 
 
Kutatásom során azt találtam, hogy az általam megkérdezett 
szakképzésben (N=180) dolgozó tanárok körében elsődleges 
szempontként jelenik meg annak elvárása, hogy a tanulók úgy érezzék, az 
általuk oktatott tantárgy tartalma gyakorlatias, későbbi munkájuk során 
hasznosítható (N=92). Szintén vágynak arra, hogy diákjaik szeressék a 
tanóráikat, ám lényegesen kevesebben (N=79). A tantárgy szeretetére 
vonatkozó elvárás (N=44) hátrébb szorul. Utóbbi két tényező N=30 
esetben egyezést mutat. Lényeges kritériumnak tekintik továbbá az 
érzékelhető fejlesztő hatást (N=75) is.  

A gimnáziumban dolgozó, közismereti tantárgyakat oktató pedagógusok 
értékrendjében (N=151) az érzékelhető fejlesztő hatás (N=84) kiemelt 
helyen áll, azonban ezt követő, nem az egyes tanár eredményességét 
jelző kritérium nézeteik szerint a hosszú távú konstruktív és sikeres 
tanulói életvezetés, mely nehezen mérhető (N=79). Hasonlóan lényeges 
körükben is a tanórák kedveltsége (N=68), mely 36 esetben egyezést 
mutat a tantárgyak kedveltségére vonatkozó elvárással (N=58). 

Mind a szakképzés (N=30) mind a gimnáziumi oktatás-nevelés 
esetében (N=38) alacsony értékelést kapott a deviáns magatartású tanuló 
felismerése és kollégákkal, szülőkkel való együttműködés során történő 
támogatása, mind a tanulók közti agresszió visszaszorítása (szakképzés 
esetén N=16, gimnáziumban N=1), mind a kirekesztett tanuló 
bántalmazásának megakadályozása (szakképzésben N=13, gimnáziumban 



273 

N=13), mind a kirekesztett tanuló közösség életébe történő bevonása 
(szakképzésben N=11, gimnáziumban N=20) mind az inkluzív nevelés 
érdemi megvalósítása (szakképzésben N=8; gimnáziumban N=12). 

 
Az eredményesség záloga 
 
Úgy vélik a megkérdezett tanárok, munkájuk eredményessége 
elsődlegesen a tanulókkal való kapcsolaton (szakképzés esetén N=127 
gimnáziumban N=92), valamint saját módszertani felkészültségükön 
(szakképzésben N=81, gimnáziumban N=56) – az általuk adott életszerű 
feladatokon (szakképzésben N=77, gimnáziumban N=56),– továbbá az 
átgondolt tervezésen és adaptív megvalósításon (szakképzésben N=66, 
gimnáziumban N=60) valamint a tanulói motiváltságon (szakképzésben 
N=66 gimnáziumban N=67) múlik. A tanulói motiváltság valamint az 
átgondolt tervezés és adaptív megvalósítás fontosságának kapcsolata 
azonban az esetek többségében a szakképzésben nem esik egybe. 
Kereszttábla-elemzés során azt találtam, hogy szakképzésben csupán a 66 
esetből 19-ben egyezik, míg gimnáziumban ez az arány közel az esetek 
nagyjából fele (N=29). Tehát jellemzően kevesen látják át a tervezés 
szerepét a tanulói motiváltság alakításában a szakképzés esetében, míg a 
gimnázium már lényegesen nagyobb arányban. 

Saját közérzetük szerepét is többen (szakképzésben dolgozó tanárok 
körében N=54 gimnáziumban N=41) átlátják, azonban a kollégákkal való 
együttműködést kevesen (szakképzés esetén N=14, gimnáziumban N=11) 
tekintik eredményességi kritériumnak, míg a szülőkkel való 
együttműködésre ennél is kevesebben (szakképzésben N=7 
gimnáziumban N=5) törekszenek. 

 
Az eredményes tanóra definíciója 
 
Az eredményes óra alatt azon foglalkozásokat értik a tanárok, amikor a 
diákjaik aktívak, véleményt nyilvánítanak az órán (szakképzésben N=148; 
gimnáziumban N=116), illetve, láthatóan jól érezték magukat azon 
(szakképzésben N=125; gimnáziumban N=104), továbbá képesek 
gyakorlatba ültetni tudásukat, tehát nem reproduktívan, „rituálisan” 
tanulnak (szakképzésben N=97; gimnáziumban N=67).  

A válaszadó pedagógusok tisztában vannak azzal, hogy az „óraleadó” 
szerep elavult, hiszen szakképzésben mindössze 15 fő várja el magától 
eredményességi kritériumként az aznapra tervezett didaktikai célok 
megvalósítását. Gimnáziumban senki. 

80 szakképzésben dolgozó közismereti tantárgyat oktató tanár utal 
arra, hogy eredményként éli meg a tanulói érdeklődést, azaz, ha a diákok 
a tananyagon túlmutatóan is érdeklődnek a tananyag iránt, gimnáziumi 
tanárok körében hasonló a százalékos gyakoriság, hiszen 78 fő utalt erre.  
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A közösségépítést célzó beszélgetések tanórai megvalósítását (mely pl. 
a „Te órádhoz” vagy „Ráhangolódáshoz” hasonló fejlesztés bevezetésének 
alapja lehet) eredményességi kritériumként a gimnáziumban 32-en, a 
szakképzésben 34-en említették. E pedagógusok közül szakképzésben 
csupán 12-en, gimnáziumban 5-en küzdenek a tanulók magatartási 
problémáival, míg diákjaik motivációjával gimnáziumban és 
szakképzésben egyaránt mindössze 13-an elégedetlenek. 

 
A pedagógus mindennapi munkáját nehezítő tényezők 
 
A legsúlyosabb, a mindennapi munkát nehezítő tényezőként azonosított 
problémaként a pedagógusok a tanulói motiválatlanságot (szakképzésben 
N=137; gimnáziumban N=73), valamint a tanulók teljesítménybeli 
(szakképzésben N=48; gimnáziumban N=52) és érdeklődésbeli 
heterogenitását (szakképzésben N=43, gimnáziumban N=51), továbbá a 
tantervi követelmények betartását (szakképzésben N=50, gimnáziumban 
N=44) nevezték meg. Ehhez kizárólag a szakképzésben a tanulók 
magatartási problémáinak észlelése (N=52) csatlakozott (vélhetően 
idesorolják a deviáns magatartás elemeit és az agressziót is), míg 
gimnáziumban az osztálytermi munka differenciálása (N=36). Bár hasonló 
súllyal nem jelenik meg, mint a szakképzésben, de mellékesnek nem 
tekinthető, hogy a tanulók magatartási problémáit a gimnáziumi tanárok 
(N=20) is említik. 

 
A tanulók elvárásai az eredményes közismeret-oktatás kapcsán 
 
Mivel a pedagógusok elsődlegesen a tanulók motiválatlanságát említették, 
mint munkájukat nehezítő tényezőt, így vizsgálódásaim középpontjába a 
tanulói motiváltságot helyeztem. E kérdéskör került tanulói méréseim 
fókuszába. A tanulói elvárások kapcsán – mind a fő kérdőíves vizsgálat, 
mind a tantárgy kedveltségének összefüggéseit vizsgáló mérés során azt 
találtam, hogy a szakképzésben tanulók körében kiemelt helyen áll a 
kellemes tanórai közérzet. Az első szakképzésben tanulók körében 
lefolytatott vizsgálat során (N=124) N=50, míg második, alárendelt 
kutatási fázis (N=118) során N=47 diák állította ezt. Ehhez fogható 
mértékben fontos a gyakorlatiasság (N=50 az első fázisban és N=46 a 
másodikban), majd ezt követi jelentős mértékben lemaradva a tanárral 
való kedvező kapcsolatra vonatkozó elvárás (N=40 az első; N=30 a 2. 
fázisban) valamint szakmai tárgyak tanításának támogatása (N=28 az 
első, N=40 a 2. fázisban), valamint a differenciáló, egyéni fejlesztő tanári 
szerep (N=27 az első; N=28 a 2. fázisban) 

A gimnáziumban tanulók esetében a gyakorlatiasság, hasznosság (első 
fázis N=124 esetében 53, második fázis N=103 esetén N=51), a 
továbbtanulás támogatása (fő fázisban N=54, 2. fázisban N=36), valamint 
az érettségire való felkészítő funkció (első fázisban N=46; 2. fázisban 
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N=42), majd a kellemes közérzet biztosítása is megjelenik elvárásként 
(N=42 az első, N=38 a 2. fázisban). 

 
Az eredménytelen közismeret-oktatás jellemzői a tanulók 
szerint 
 
Mindezeknek megfelelően nyilatkoztak a diákok az eredménytelen 
közismeret-oktatás jellemzőiről is. A szakképzésben tanulók a későbbi 
munka során nem hasznosítható (N=55 az első, N=52 a 2. fázisban), 
érzékelhető fejlesztést nem nyújtó (N=52 az első, N=47 a 2. fázisban), 
kedvezőtlen tanár-diák kapcsolaton alapuló (N=46 az első, N=48 a 2. 
fázisban) oktatást ítélik eredménytelennek. További tényezőként jelenik 
meg a tanári segítőkészség konkrét instrukciók formájában történő 
megvalósulásának a hiánya („Ha a tanár pontosan nem magyarázza el, 
milyen szempontok szerint kell elvégeznünk egy feladatot.”) (első fázisban 
N=43; 2. fázisban N=47), valamint annak érzése, ha tanulmányi 
teljesítményük (azaz a tanár által adott érdemjegy) nem a tudásukat 
tükrözi (N=39 az első, N=35 a 2. fázisban).  

Gimnáziumban szintén az érzékelhető fejlesztő hatást nem nyújtó 
(N=62 az első, N=41 a 2. fázisban), a későbbi munka során nem 
hasznosítható (N=58 az első, N=39 a 2. fázisban) oktatás az, amit 
eredménytelennek ítélnek. További problémaként jelenik meg körükben is 
a tanári iránymutatás hiánya („Ha a tanár pontosan nem magyarázza el, 
milyen szempontok szerint kell elvégeznünk egy feladatot.”) (N=55 az 
első, N=45 a 2. fázisban). E probléma mind gimnazistákkal, mind 
szakképzésben tanulókkal folytatott interjúk során is megjelent. Elvárják a 
feladat konkrét azonosítását, tanári magyarázatot. Ha önálló gondolatokat 
vár a tanár, a diákok „cserbenhagyva” érzik magukat. 

Bár negatív beidegződésként az „óraleadó” tanári szerep jelen lehet 
gondolkodásukban, de ennek megjelenését is lényeges eredményesség-
romboló tényezőként említették a diákok. („Ha a tanár csak arra figyel, 
hogy „leadja az aktuális tananyagot”.) (N=50 az első, N=39 a 2. 
fázisban). 

Mindehhez érdemes hozzáfűzni, hogy tanári iránymutatás hiánya alatt 
sok esetben a negatív berögződéseik, „hagyományos” szerepelvárásaik 
okán – később az interjúkban utaltak diákok erre – a nyílt végű feladatok 
adását illetve kreativitást, önálló gondolkodás – sokszor tanulókkal nem 
egyeztetett- pedagógusi elvárását értik. Ezt támasztja alá, hogy szintén 
megjelenik motivációromboló negatívumként, hogy összefüggés van 
szakképzésben a legkevésbé kedvelt tantárgy esetén a felkészülési 
motiváció hiánya („Nem nagyon szeretek felkészülni ezekre az órákra.”) 
és a kreatív gondolkodás dolgozatoknál történő elvárása között 
(„Gyakoriak az olyan témákban írott dolgozatok, amelyekről nem 
tanultunk.”) (r=0,370; p=0,000). Gimnáziumban ez az összefüggés a 
kedvelt tantárgy esetén jelenik meg (r=0,428; p=0,000). A tanulókkal 
nem egyeztetett önálló gondolkodás elvárása tehát még a kedvelt 
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tantárgyat érintő felkészülési kedvet is rombolhatja, hiszen a diákok 
hozzászoktak, hogy konkrét instrukciókat kapnak, hogy mit kell 
megtanulni, majd a tanár a dolgozatokban ezekre kérdez rá. 

 
A tanulási motiváció egyes megnyilvánulási formáinak 
összefüggései 
 
E kérdés átfogó vizsgálata tehát új, a tanári vizsgálatok alapján kialakult 
tényező. Hiszen ők mutattak rá a tanulók „motiválatlanságának” 
problémájára, előtérbe helyezve azt, mint órát és mindennapi munkát 
nehezítő tényezőt.  

Korábbi eredményeimre alapozva feltételeztem, hogy a tantárgy 
kedveltsége és a tanárral való kapcsolat megítélése között nincs szoros 
összefüggés, hiszen az elvárások között sem jelenik meg ez első helyen. 
Erre mutat a következő interjúrészlet is:  

„Fontos, hogy a tanár hogy áll a diáksághoz. Annyira nem befolyásoló 
tényező, de egy pillanatnyi hangulatváltozást előidézhet a tanárnak a 
hozzáállása, de legfontosabb, hogy minden diákkal egyenlően bánjon és 
ne általánosítson. Szerintem nem lehet úgy általánosítani, hogy van 
egy-két rossz diák és akkor az egész osztály ilyen.” (12. évfolyamos 
szakgimnazista)  

 
A tanár kedveltsége tehát valamelyest „részletkérdés”, azonban ehhez 

kötődően az egyéni bánásmódot, minden egyes tanuló egyéniségként 
történő kezelését várják el a fiatalok, melybe beletartozik a teljes 
közösséget érintő minősítő pedagógusi magatartás kerülése is. 

A kvantitatív fázisban a legkevésbé kedvelt tantárgy esetén („Milyen 
mértékben igazak az egyes állítások az általad legkevésbé kedvelt 
tantárgyra?”) a legmagasabb értéket az „Olyan alaptudást ad, amely 
hozzásegít a sikeres érettségihez” válaszlehetőség kapta a 
szakgimnazisták (N=72) (átlag 3,38, medián:3, szórás: 1,3) körében. 
Ettől vonatkozó válaszadásukban („Olyan alaptudást ad, amely hozzásegít 
az érettségit adó képzésre történő sikeres jelentkezéshez.”) a 
szakközépiskolások (N=52) válaszadási tendenciái sem maradtak el 
jelentős mértékben. (átlag 3,22, medián: 3, szórás: 1,2) A 
kulcstényezőkkel (a tanár kedvessége, a tantárgy érzékelhető fejlesztő 
hatása) a szakképzésben tanulók nem azonos mértékben elégedettek. Míg 
utóbbi esetén az átlag 3,08, medián 3, szórás 1,3, addig az előbbi esetén 
az átlag 2,65 medián 3, szórás 1,3. 

A gimnáziumban (N=124) az érettségire való felkészítő funkciójával 
kevésbé elégedettebbek a diákok az általuk legkevésbé kedvelt 
tantárgynak. Mind a leginkább kedvelt (átlag:4,21, medián: 4; szórás: 
0,947) mind az általában vett tantárgyak esetében (átlag:3,67 medián: 4, 
szórás: 0,928) kedvezőnek tekintik azt, azonban a legkevésbé kedvelt 
tantárgy esetében a tetten érhető a probléma, miszerint e funkcióval 
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kevéssé elégedettek (átlag 2,96; medián: 3; szórás: 1,1), tehát ezen 
elvárásuknak nem tesz eleget a nem kedvelt tantárgy. 

A gyakorlatorientáltság észlelésének vonatkozásában a szakképzésben 
73,1%; a gimnáziumban 86,1%, a kedvező légkört illetően 71,2%, a 
gimnáziumban 79,3%, a tanári segítőkészség észlelése esetén mind 
szakképzésben mind gimnáziumban 63%,míg annak percepciójára 
vonatkozóan, hogy a tanárnak fontos, hogy a diák jó eredményt érjen el, 
a szakképzésben 62,5% adott, míg a gimnáziumban 69,6% adott 3-as 
vagy annál alacsonyabb értékelést. 1-es értékelést legtöbben a 
szakképzésben a szakmai tárgyak oktatását könnyítő, tanulástámogató 
funkcióra (N=33) a differenciált tanóraszervezésre (N=25), a 
továbbtanulásra való felkészítő feladatkör ellátására (N=26), továbbá az 
érzékelhető fejlesztő hatás (N=25), a kedvező közérzet (N=22) 
biztosítására adtak. Ez utóbbival hasonló jelentőségű annak észlelése, 
hogy a tanárt nem érdekli a tanulók véleménye (N=23). A gimnáziumban 
a differenciált tanóraszervezés (N=38), a kapott feladatok érdekes volta 
(N=24), az, hogy érdekelné a diákokat, amit tanulnak (N=23), valamint a 
továbbtanulásra való felkészítő feladatkör (N=23) tűnik problematikusnak. 
A kedvező közérzet hiánya (N=20) és annak érzése, hogy a tanárt nem 
érdekli a diákok véleménye (N=19) szintén megjelenik. A legkevésbé 
kedvelt tantárgyak fő problémái ezek.  

A leginkább kedvelt tantárgyak esetén érdemes hangsúlyozni, hogy a 
szakképzésben tanulók 31,4%-a kevésbé elégedett illetve elégedett is 
meg nem is a tanárral való kapcsolattal, míg a gimnáziumban tanulók 
esetén ez mindössze 19,8%-ra igaz. Hasonló az eredmény a tanár 
kedvességének észlelése vonatkozásában, míg a gimnáziumban szintén 
kevesebben éreznek így (21,6%). (a szakképzésben 35,2 % elégedett 
maximális mértékben ezzel, míg a gimnáziumban ez az arány 41,4%)  

Az átlagosnak tekintett, sem nem kedvelt, sem el nem utasított 
közismereti tantárgyakat illetően a szakképzésben csupán a 
szakgimnazisták esetében teljesül azon elvárás, miszerint olyan 
alaptudást kapnak a fiatalok, mely segít az érettségire való felkészülésben 
(csupán 21,3 %-uk értékelte 3 vagy kevesebb pontra ezen állítást, míg a 
szakközépiskolások 52%-a nem tekinthető elégedettnek az érettségihez 
vezető út támogatásával). Gimnáziumban ez az arány 30,6%. Interjúk 
során a tanulók szinte egybehangzóan annak adtak hangot, hogy „jól 
magyaráz” az a tanár, aki eredményesen készíti fel őket. Módszertani 
elvárásokat nem támasztanak, ugyanakkor „ha csak mondja, mondja, az 
nem köti le a figyelmünket”, állítja egy 10. évfolyamos szakközépiskolás, 
azonban elvárásként mindössze annyit fogalmaz meg, hogy vetítsen ki a 
projektoron képeket a pedagógus a tananyagról. 
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Összegzés 
 
Összességében, eredményeim alapján kijelenthető, hogy a tanulókkal való 
kedvező vagy épp kedvezőtlen kapcsolat szerepét, a tanulói motiváltság 
felébresztését, gyakorlatorientált munkát tekintik célnak a pedagógusok, 
melyhez eszközként az átgondolt tervezésen és adaptív megvalósításon, 
valamint módszertani felkészültségen keresztül vezet az út.  
A tanulók az érettségire való felkészítést, gyakorlatorientált, „hasznos” 
ismeretek megszerzését tekintik prioritásnak, azonban egyfajta 
„eszközként”, alapfeltételként jelenik meg a tanárokkal való kedvező 
kapcsolat elvárása is. 
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