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Gábrity Molnár Irén: 

 

TEHETSÉGES TANÁR  

A TEHETSÉGGONDOZÁS 

SZOLGÁLATÁBAN 



„Valószínűleg kevés szakma létezik, 

 amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos 

 követelményeket támaszt, mint a tanároké." 
 

A tanító a nemzet szolgája… 



A tanár személyisége és kívánatos 

tulajdonságai 

 Az együttműködésben a tanár az ismereteknek nem 

kizárólagos, hanem egyik lehetséges forrása 

 A legfontosabb személyiségjegye a szeretet és 

odafigyelés. 

 A nevelői szerep is tanulható. 

Smith szerint, a jó tanár:  

felelősségteljes, szereti az embereket, szervezett, jól 
kommunikál, világossá tudja tenni az oktatott 
tantárgyat, elfogadható mennyiségű munkát kíván meg 
a tanulóktól.  



TANÁRI KOMPETENCIÁK 

Hivatás „Lelki megszólítottság” 

Meggyőződés 

Mesterség Speciális arculat, hitelesség, 

varázsosság 

Szakma Professzionalizmus 

Foglalkozás Állandó foglalatosság 

•státusz 

•pozíció 

•szerepkötelességek 

•személyiség megfelelése 

• társadalmi 
változások  

• oktatási 
programok 

• pedagógiai 
kultúra 

• új pedagógiai 
gondolkodásmód 

• új elvárások  

Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság.  



Minőségbiztosítás 

„Ha egy iskolának nincs programja arra, 
hogyan csalogassa vonzáskörébe és tartsa 
meg a tehetséges tanárokat, akkor minden 
bizonnyal diák-tehetséggondozó programja 
is csak felfújt léggömb lesz, amely könnyen 
kipukkadhat.” (Horányi Gábor, 2000)  

 A tanári tehetséggondozás a 
továbbképzések rendszere, a 
minőségbiztosítás folyamata  
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Az iskola presztízse 

 Függ az ott dolgozó tanárokban rejlő 

szellemi és fizikai értékektől.  

 

 A pedagógus tehetség inkább szakmai 

kvalitásokat takar, míg a tanári kiválóság 

emberi erényeket rejt.  

 A tanári tehetséggondozás számos 

konfliktus forrása. 



A pedagógusok munkája egyre inkább bürokratikus, 

jogi eszközökkel igyekeznek szabályozni, 

miközben a velük szemben támasztott elvárások, a 

felelősségvállalás egyre nagyobb. 

 

A színvonalas tanári munka elengedhetetlen feltétele: 

-a magas szintű szakmai tudás (33)  

-az empátia (20),  

- a következetesség (16),  

-a gyerekszeretet (15),  

-a humor és előadókészség (14),  

-a türelem (14).  
- a tolerancia (11).   
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Professzionalizálódás  

Az oktatási rendszer modernizálódása: 

- a tanárok képzettségének, pedagógiai-

módszertani jártasságának a növelését 

célozza. 

Fontos a teljesítmények elismerése, az 

érdem szerinti fizetés. 

A professzionalizálódás fokozza a 

tanári munka szakmai jellegét és 

eredményességét. 



Milyen a jó  tanár? 

igazságos, 

megértő, 

szakmai tudása,  

pedagógiai érzéke van, 

kedves 
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Milyen a tehetséges tanár? 
jó eredményeket ér el diákjaival  

jó módszerei vannak  

fejlődőképes  

tanul a hibáiból  

biztos szakmai alapokon áll  

szereti a gyerekeket  

higgadt  

toleráns  

sokat olvas  

jó nevelő  

jó szakember  
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Tehetséges az, 

 

 aki spontán teszi azt, amire egyébként csak 

megtanítható:  

 aki annak születik, vele született képességei 

vannak: 

 ösztönös pedagógiai érzék  

 személyes kisugárzás  

 karizma  



Adelson szerint léteznek: 

 

 Sámántípusú pedagógusok, akiket az 

energia, az elkötelezettség jellemez, 

elmerülnek saját énjükben és 

munkájukban.  

 

 A lelkésztípusú tanár, egy tiszteletre 

méltó testület képviselőjének érzi magát, 

annak nevében beszél és cselekszik.  

 

 A misztikus gyógyító a diákokat saját 

személyiségük megváltoztatására 

próbálja ösztökélni.  
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Milyen a rossz tanár? 

   a diákokon vezeti le a mérgét, 

       szó szerint ad elő a tankönyvből,  

nem saját szavaival magyaráz, 

    kevesebbet tud,  mint a diák, 

        nem tud jól és érdekesen magyarázni, 

nem innovatív, sem pedig ötletes 



A rossz tanár: 
 készületlen, labilis idegzetű, sértődékeny, 

önmagába zárult, megbízhatatlan, a gyerekeket 

megveti, lenézi, megalázza, türelmetlen, unalmas, 

sekélyes, rossz szervező, állandóan irányítani akar, 

autokrata, nincs kapcsolata a diákokkal, 

határozatlan, nem fegyelmez, nem nevel, nem 

kreatív, kapkodó, engedékeny, merev, tehetségtelen, 

részrehajló, nem szereti a gyerekeket, következetlen, 

arrogáns, bizalmatlan, igazságtalan.  

 A rossz tanár az, aki tudja, hogy rossz 

tanár és mégis tanít!  



 

 A tanár hangsúlyozhatja kívülállását, aki 

maga szabja meg a rendszabályokat és a 

hozzájuk való viszonyt. 

  

 Lehet a közösség elfogadott vezetője, akinek 

emlékét a diákok gyakran egy életen át 

magukkal viszik.  

 

 Végül lehet társ, egy közös tevékenység 

részese 

A pedagógusok lehetséges magatartása 

három fő típusba csoportosítható: 



EMPIRIKUS 

KUTATÁSEREDMÉNYEK - 

MIÉRT LESZ VALAKI 

PEDAGÓGUS? 

 Szünetek; a gyerek szeretete - 42.5% 

 elhivatottság, hivatástudat - 40%  

 élvezi munkáját - 35%  

 jó iskolavezetés - 27.5% 

 megújulás, változatosság - 20% 

 emberekkel való kapcsolat - 20%  

 önállóság lehetősége - 17.5% 

 "örök" fiatalság - 17.5% 

 diákok tanár felé irányuló szeretete - 15% 
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A tanári hatékonyság 

Mac Kay szerint a tanár viselkedése hatékony, ha: 

 érdekes és hasznos feladatokat ad  

 a gyerekek minimális irányítással tudjanak dolgozni  

 képes a tanulók figyelmét megtartani  

 változatos tanítási technikákat használ 

 követi az osztály reakcióit  

 érthetően magyaráz  

 elfogadja és integrálja a tanulók kezdeményezéseit 

Érezteti a gyerekekkel, hogy elfogadja, 
értékeli és támogatja őket! 



A férfiaknak az iskolai szervezetekben való 

tájékozódási képessége jobb, az oktatási 

rendszerrel kapcsolatos információk gyűjtése éa 

problémakezelési technikájuk erőteljesebb.  

A női pedagógusok kitartóbbak, toleránsabbak, 

változatosabbak és követik az egyén/osztály 

reakcióit.  

 

A munkahelyi gondok megszaporodtak: 

- tartósan alacsony jövedelmi helyzet  

- az újító pedagógusokat más megélhetés 

felé ösztönzi.  
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 folyamatosan képzi magát 

 nyitott az új dolgokra 

 kreatív ötletekkel újszerű helyzeteket  

teremt 

 a diákok aktívak és motiváltak az 

órákon 

 az órák érdekesebbek 





 nem nyitott az új dolgok felé 

 nincs tehetségápolás 

 a tanulók passzívak és motiválatlanok  

 unalmasak az órák 





Az újítások finanszírozási forrásai  

 Az iskolavezetés felelősségén és 

ügyességén múlik, hogy marad–e 

költségvetési maradvány, amelyet az 

újításokra fordíthatnak.  

 

 A menedzser-típusú iskolavezetők 

gyakran a pályázati lehetőségek 

kihasználását tekintik az egyedüli- 

kiaknázható innovációs forrásnak.  



NÉLKÜLÖZHETETLEN A PEDAGÓGUSI 

PÁLYA FELÉRTÉKELÉSE! 

1. A jövedelmek növelésének 

módozatai 

2. A munkakörülmények javítása 

3. Erkölcsi elismerés 

4. Egyéb szakmai tényezők  

NÉLKÜLÖZHETETLEN A PEDAGÓGUS FOLYAMATOS 
ÖNKÉPZÉSE ÉS KREATIVITÁSA! 
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 Tehetséggondozó tényezők: 

 

1. A kiváló tanárok hálózatának (regionális) 

létrehozása, olyan fórumokon, ahol a tehetségekkel 

intenzíven foglalkozó tanárok rendszeresen 

találkozhatnak; a tapasztalatok átadása, megbeszélése 

céljából. Szaktanácsadás, továbbképzések szervezése. 

Külföldi tanulmányi utak biztosítása. 

2. A tehetségfejlesztés-tanár mesterszak indítása 

mellé, tankönyvek írása; taneszköz biztosítás; 

kutatómunka. 

3. Egyéni tehetséggondozási formák bevezetése 

(demonstrátorok, egyéni tanulmányi rend – tutori 

rendszer)  



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET! 


