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A pedagógus szerep változásai

A társadalmi feszültségek lecsapódása jel-
legzetes színterének tekinthetjük az iskola 
világát. 

Az oktatásban felerősödött az intellektua-
lizálódás folyamata: egyre több információt 
egyre rövidebb idő alatt kell átadni. 
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A ma iskolájából sok tekintetben kiveszőfélben 
van a kreativitás. 

A pedagógus munkáját az elért eredmények 
mellett szinte kizárólag az adminisztráció mi-
nősége alapján ítélik meg a fenntartók. 

Kettős adminisztráció: számítógépes és papír 
alapú is.

Állandóan változó törvényi szabályozás.

A felvételi megszüntetése, kétszintű érettségi 
bevezetése: fokozott felelősséggel jár.
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A pedagógus sokkal inkább kirakatban van: az 
iskolai történések mobiltelefonos rögzítése (in-
ternet).

A tanári tekintély presztízsének csökkenése, 
aláásottsága: erőszak az iskolában.

A diák kiszolgáltatottsága helyébe a tanár kiszol-
gáltatottsága lépett.

Diák, szülő egyre inkább beleszól a tanár mun-
kájába (lásd alapítványi befizetések).
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Elvárások a pedagógusokkal 

szemben:

A személyiségformálásban betöltendő evolutív
(fejlesztő-fejlesztési) funkció.

Az oktató, ismeretátadó funkció: tehát „eduká-
torok” legyenek.

Teljesítsék a családi szocializáció mulasztásá-
ból rájuk háruló reedukatív-korrekciós (vagy 
terápiás) funkciót.



7

Legyenek zavarfelismerő, szűrő diagnoszták.

A családdal való kapcsolatban vállalják a fami-

liáris rekreációs (családgondozó, családterape-

uta) funkciót.

A gyermek személyiségfejlődési, magatartási 

zavarainak helyrehozó (pszichoterapeutai) 

funkcióját.

(Bagdy E.-Telkes J: Személyiségfejlesztő 

módszerek az iskolában 1990., 19. o.).
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A stressz és kezelése

„Mindenkinek van, mindenki beszél róla, 

mégis csak kevesen vették a fáradtságot, 

hogy utána nézzenek, valójában mi is a 

stressz?”                             - Selye János-
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Környezeti stresszoroknak azokat a szerve-
zetre ható külső ingereket nevezzük, amelyek 
általában pszichológiai vagy fiziológiai reakció-
kat váltanak ki.

Az ilyen stressz reakciókat kiváltó ingerek 
többnyire két nagy csoportra oszthatók: 
diszkrét és folytonos (Pearlin et al., 1981; 
Wheaton, 1996). 

A diszkrét stresszorok körébe a viszonylag 
ritkán előforduló, de a személy életvitelében 
jelentős változásokat előidéző életesemények 
(pl. a válás, egy családtag halála, vagy a mun-
kahely elvesztése) tartoznak. 
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Ezzel szemben a folytonos stresszorokat o-
lyan tartósan fennálló problémaként definiálhat-
juk, amelyek befolyásolják mindennapi életvite-
lünket.

A munkahelyi stresszorok főként ez utóbbi ka-
tegóriába sorolhatók. 

Selye a stresszorokat az általuk kifejtett hatás 
pozitív vagy negatív természete szerint két cso-
portba osztja: eustressz és distressz.
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Az eustressz az önmegvalósítás stressze. 

Az ezt kiváltó tényezők a személy által fontos-
nak tartott aktivitásokra, készségei kihasználá-
sára és fejlesztésére, a kihívásokkal való meg-
küzdésre sarkallják a személyt, ezáltal hosszútá-
von építő jellegű stresszorok.

Ezzel szemben a hatásában negatív stresszt 
nevezzük distressznek. Ez akkor lép fel, ha a 
stresszorral való megküzdés során nincs lehe-
tőség a személy képességeinek felhasználására 
vagy új képességek megszerzésére. 
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Számos szerző megállapította, hogy a nők

gyakrabban élnek át stresszteli helyzeteket, 

mint a férfiak (pl. McDonough & Walters, 2001.). 

A nők gyakrabban választják a passzívabb, e-

móció-fókuszú megküzdési stratégiákat, míg a 

férfiakra az aktívabb problémamegoldó, problé-

ma-fókuszú megküzdés jellemzőbb (Miller and 

Kirsch, 1987.). 

Az emóció-fókuszú megküzdési mód preferen-

ciája a szubjektív distressz magasabb szintjével 

mutat együttjárást.
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A legtöbb kutató a foglalkozással együtt járó 

stresszre adott válasznak tartja a kiégést. 

A kiégés nem egyetlen esemény következmé-

nye, hanem inkább egy kumulatív jelenség, a-

mely alig észrevehető változásokkal kezdődik és 

egyre intenzívebb reakciókon keresztül jut el a 

krízishez.
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Jellemzői (Hézser Gábor, 1996.) :

1. Pszichés tünetek

- emocionális (érzelmi) tünetek: reménytelenség

és tehetetlenség érzése

2. Fiziológiai tünetek

- állandósuló testi feszültségérzés, fejfájás

- a testi ellenálló képesség (immunitás) csökken

- fiziológiai reakciók lépnek fel: például magas

vérnyomás

3. Magatartásbeli tünetek

- gyakori kontrollálatlan agresszió, dühkitörés

- a teljesítőképesség, a szakmai érdeklődés

csökken

- a kezdeményezőképesség aktivitása gyérül,

igen gyakori a „felső utasításra” várás
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4. Szociális magatartás

- visszahúzódás, a kollegiáris kapcsolatok csökkenése

- a baráti kör elhanyagolása

- a korábbi kedvtelések (sport, kirándulás) feladása

5. Problematikus viselkedésformák

- elhatalmasodó cinizmus, közömbösség, negatív

beállítottság kliensekkel

- a korábbi elkötelezettség elvesztése - az ún.

dehumanizáció jelensége

A kiégés-szindróma viszonylag újkeletű, elsősorban a 

fejlett ipari országokban előforduló jelenség. 
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Forney, Wallace-Schutzmann és Wiggens (id. 
Herr 1997.) szerint az alábbi környezeti stresz-

szorok a meghatározók a kiégésben:

Állandóan ismétlődő munkafeladatok

Az előrejutási lehetőségek hiánya

Túlterhelés

Visszajelzéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos 
kérdések

Szervezeti politika

Unalom

Szoros határidők 
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A vizsgálat célkitűzései

Vizsgálatunkban már hosszú időt a pályán

eltöltött pedagógusok:

pszichés állapotának 

stresszel való jellegzetes megküzdési 
mechanizmusainak

szorongást keltő helyzeteik megítélésének

az ezekhez a helyzetekhez kapcsolódó testi 

és pszichés tünetek megnyilvánulásának ta-

nulmányozását tűztük ki célként.
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Az év legnehezebb időszakában hogyan ítélik 
meg élethelyzetük nehézségeit, milyen megküz-
dési stratégiák alkalmazásával igyekeznek le-
gyűrni azokat?

Milyen mértékben jellemző rájuk a depresszió 
tünetegyüttese, a szorongás, a reménytelen-
ség? 

Melyek azok a stresszorok, amelyek a legmeg-
terhelőbb tényezőket jelentik a pedagógusok 
számára? Vannak-e ebben nemi különbségek?

Mennyire tartják önmagukat és saját tantestüle-
tüket hatékonynak a különféle problémák keze-
lésében?
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A vizsgálati minta

Árpád Vezér Gimnázium (Sárospatak)

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged)

Révai Miklós Gimnázium (Győr)

Tóth Árpád Gimnázium (Debrecen)

Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc)

Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Eger)

Katona József Gimnázium (Kecskemét)

Varga Katalin Gimnázium (Szolnok)
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A vizsgálatban 86 nő és 45 férfi 

vett részt
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40 év alattiak és 40 év 

felettiek a mintában

40 év 

alattiak 

35%
40 év 

felettiek 

65%
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Életkor és munkahelyek

Nem Átlagélet-

kor

Hány éve 

dolgoznak?

Hány éve 

dolgoznak 

jelenlegi 

munkahe-

lyükön?

Hányadik 

munkahe-

lyük a je-

lenlegi?

Nők 45 év 22 14,5 2,4

Férfiak 42 év 18,5 13,5 2,2
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Versenyeredmények

Osztály-

főnök

Nincs Városi Megyei Terüle-

ti

Orszá-

gos

Nemzet-

közi

62 fő 32 fő 6 fő 21 fő 7 fő 59 fő 9 fő
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Vizsgálati hipotézisek
Feltételeztük, hogy jól érzékelhető különbsé-
geket kapunk majd a nők és férfiak coping 
mintázatában. 

A nőkre a stresszel való megküzdési módoza-
tok közül azok lesznek jellemzőek inkább, a-
melyek emócióközpontúak és az elkerülésre 
irányulnak. 

A férfiaknak inkább sajátossága lesz a prob-
lémaközpontú megküzdési módok preferen-
ciája.
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A nőkre inkább jellemző az alkalmazkodás, a 
segítségkérés, az érzelmi egyensúly kere-
sése, valamint a visszahúzódás. 

A férfiak pedig inkább a problémaelemzés és 
a céltudatos cselekvés alskáláiban érnek el 
magasabb pontszámot a nőknél.

Feltételeztük, hogy a szorongás mértékében 
kapunk majd eltérést a nemek közt (a nők át-
lagértékei lesznek majd magasabbak) és de-
tektálható lesz a szorongáshoz kapcsolódó 
fiziológiai-szomatikus tünetek nemekre 
jellemző mintázata.
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A kiégés egyes szintjeit és összesített értékét 

tekintve a nők fognak magasabb pontszá-

mokat elérni.

Az iskolai élet stresszorai közül több lesz 

olyan, amely a nőkre nagyobb pszichés meg-

terhelést ró a férfiaknál. A nemek közt jól ér-

zékelhető különbség lesz majd abban a te-

kintetben, hogy mely stresszorokat tartják a 

leginkább negatív hatást kiváltónak.
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Vizsgálati eredmények
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A megküzdéshez kapcsolódó 

kérdőívek eredményei

„Az életben nem kell mindig
jól járni!” 

Mérei Ferenc
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Nem volt szignifikáns különbség a nemek 

között.
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Nem volt szignifikáns különbség a nemek 

között.
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Szignifikáns különbség volt a nők javára 

(p=,005).
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A kérdőív tételei, melyekben a nők átlaga 

szignifikánsan (p≤0,05) magasabb:

Kirakatokat nézegetek.

Kedvenc ételemmel vigasztalom magam.

Kimegyek enni valamit.

Veszek magamnak valamit.

Meglátogatom egy barátnőmet.

Azon idegeskedem, hogy mit tegyek.
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A férfiakkal azonos munkakör hosszú ideje tör-

ténő betöltése: azonos algoritmusok. 

A ma női pedagógusa elődeihez képest egyre 

csökkenő mértékben engedheti meg maga szá-

mára az osztályteremben érzelmei kimutatását.

Az iskolai konfliktusok növekvő mennyisége mi-

att a nőknek ugyanúgy „harcedzettnek”, adott 

esetben keménynek kell mutatkozniuk a problé-

más helyzetekben.

Életközépi maszkulinizáció.
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A kérdőív tételei, melyekben a nők átlaga 

szignifikánsan (p≤0,05) magasabb:

Elfogadtam mások együttérzését és megértését.

Valahogy szabadjára engedtem az érzéseimet.

Evéssel, ivással, dohányzással, nyugtatók vagy 
gyógyszerek szedésével próbáltam segíteni ma-
gamon.

Egy általam nagyra tartott baráttól, vagy rokontól 
kértem tanácsot.
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A szorongáshoz kapcsolódó 

kérdőívek eredményei
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Nem volt szignifikáns különbség a nemek 

között.
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A kérdőív tételei, melyekben a nők átlaga 

szignifikánsan (p≤0,05) magasabb:

Félelem attól, hogy a legrosszabb történik.

Szédülés.

Reszketés.
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A depresszióhoz kapcsolódó 

kérdőív eredményei
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Nem volt a nemek közt szignifikáns különbség 

sem tételenként, sem összesítésben.
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A kiégéshez kapcsolódó kérdőív 

eredményei
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Egyetlen szinthez tartozóan sem volt    

szignifikáns eltérés a nemek között.
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A négy közül három szint  (lelki, érzelmi, szo-

ciális) esetében a férfiak átlaga a magasabb 

tendenciaszerűen. Ez némiképp meglepő tény 

és ellentmond hipotézisünknek. 

Csupán a testi szint az, amelyben a nők értek 

el magasabb pontszámot. 

Ez utóbbi eltérés összhangban van a Beck Szo-

rongás Leltár eredményeivel.
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A reménytelenséghez kapcsolódó 

kérdőív eredményei
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Sem az összesített értékben,sem az egyes al-

skálákban nem kaptunk szignifikáns eltérést 

a nemek közt.
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Perczel-Ajtay-Kiss 2005-ös felosztását alkalmaz-
va a következőképp oszlanak meg vizsgálati 
mintánk alanyai:

Enyhe reménytelenség (0-3 pont): 79 fő.

Normál méretű reménytelenség (4-8 pont): 41 

fő.

Magas fokú reménytelenség (9-14 pont): 6 fő.

Súlyos reménytelenség (15-20 pont): 5 fő.

9 pont felett komoly szuicid veszélyeztetett-

ség!
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A stresszorokhoz kapcsolódó 

kérdőív eredményei
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A 10 legzavaróbb stresszor

A tanulók rongáló magatartása: 2,41

A tanulók közömbössége: 2,36

Konfliktus egy kollégával:2,35

A tanítást zavaró diák: 2,34

A tanári munka presztízsének 

csökkenése: 2,33

Anyagi elismerés hiánya: 2,32

Viselkedési problémák az osztályban: 2,28

A szülők elégedetlensége az iskolával: 2,23

Konfliktus egy szülővel: 2,22

Túlterheltség: 2,19
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A pedagógus munkaköréhez kapcsolódó vala-

mennyi személyes interakció (diákok, szülők, 

kollégák, az iskola vezetése) jobban igénybe 

veszi mintánkban a női pedagógusok pszichés 

ellenálló képességét.

Hangsúlyozott igényük van a személyes be-

szélgetésekre diákokkal, kollégákkal. 

Fontosnak tartják, hogy az ilyen típusú beszél-

getésekhez megfelelő hely, tér álljon rendelke-

zésre az intézményben. 
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Jobban megviseli a női pedagógusokat a mások 

igényeinek (szülők, iskolavezetés) való megfe-

lelési vágy (pl. a vezető és a kollégák óraláto-

gatása, bemutató óra tartása).

A felsorolt nemi különbségek hátterében az áll-

hat magyarázatként, hogy a nők empatikusab-

bak, érzékenyebbek, érzelem orientáltabbak 

a férfiaknál.
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A stressz ellen
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Stresszkezelési eljárások megismertetése és 
elsajátításának segítése tréningek formájában, 
szakemberek bevonása:

-önismereti tréningek

-kognitív megközelítések (a probléma

újrafogalmazása, átkeretezése stb.)

-relaxációs, meditációs technikák

-asszertivitás tréningek

-az érzelmi megküzdési mechanizmusok 
erősítése

-kampányok az iskolákban az egészséges 
táplálkozásért, sportolásért

-iskolapszichológusok foglalkoztatása

-mentálhigiénés szakemberek foglalkozatása
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Egy kis utópia…

-az intim négyszemközti beszélgetések helyei 

megteremtésének propagálása az iskolákban

-anyagi források bevonása a pedagógusok mo-

tiválására (gazdálkodó szervezetek)

-alkotó év anyagi feltételeinek megteremtése 

(lásd Puskás Tivadar Távközlési Technikum, 

Budapest)

-közösségi-tantestületi programok (belföldi-

külföldi kirándulások, névnapozások stb.)

szervezése a csoportszelllem fejlesztésére, a   

potenciális társas támasz erősítésére.
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Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


