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Bevezetés, problémafelvetés
A kor globalizációs kihívásai, a munkaerőpiac igényei, valamint az információ-
áramlás egyre erősödő jelensége a tömegkommunikáció által a magyarországi 
köznevelési intézményeket is arra ösztönzi, hogy a felnövekvő generáció számára 
a lehető leghatékonyabb oktatást tudják nyújtani. Azonban a mennyiségi tudásra 
épülő hagyományos tömegoktatás és az új pedagógiai kultúra, az ún. személyre 
szabott oktatási rendszer különbsége még mindig észrevehető (jakab 2007). A 
különböző nevelési színterek alapvető kötelessége a felnövekvő generáció tuda-
tos nevelése, mivel a társadalmi struktúra változása, a családtípusok variabilitá-
sa és a média szocializációs szerepének domináns jelensége jóval erőteljesebb, 
mint néhány évtizeddel ezelőtt. A magyarországi iskolarendszer próbál megfelelni 

Rezümé. tanulmányunk 
egy kvalitatív vizsgálat ered-
ményeit mutatja be, melyben 
metaforavizsgálat segítségé-
vel feltárjuk tanító és óvoda-
pedagógus hallgatók (n=50) 
nézeteit és attitűdjét a tanító, 
illetve óvodapedagógus sze-
repértelmezés kapcsán. ered-
ményeinkből kiderül, hogy a 
hagyományos pedagógussze-
repek nem tűnnek el („ker-
tész”, „fény”, „tyúkanyó”, 
„szivárvány”), de formálód-
nak, megújulnak a XXI. szá-
zadi igényeknek megfelelően 
(„google”, „rubik-kocka”, 
„cukor”).

Abstract. Our study pre-
sents the results of a quali-
tative study in which meta-
phorical investigation reveals 
the views and attitudes of 
teachers and nursery school 
teachers (n = 50) in relation to 
low primary school teacher’s 
and nursery school teacher’s 
role interpretations. Our re-
sults show that the traditional 
role of teachers does not dis-
appear ("gardener", "light", 
"hen", "rainbow"), but they 
are shaped and renewed ac-
cording to the needs of  the 
21st century ("google", "ru-
bik's cube", "sugar" ).

Резюме. у статті представлено 
результати одного квалітативно-
го дослідження, в якому з допо-
могою аналізу метафори розкри-
то погляди і ставлення студентів 
спеціальностей «початкове на-
вчання» та «дошкільна освіта» 
(50 респондентів) стосовно тлу-
мачення ролі вчителя і вихова-
теля в дошкільних навчальних 
закладах. результати засвідчили, 
що традиційні тлумачення ролі 
педагогів не зникли («садівник», 
«світло», «квочка», «веселка»), 
але відповідно до реалій ХХі 
століття сформувалися й нові 
(«гугл», «кубик рубіка», «цу-
кор»).
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a nemzetközi trendnek, s az európai Unió által is elvárt alapkészségek, kompeten-
ciák kulcsfontosságú területeire koncentrálni. mindehhez olyan empatikus, nyi-
tott, feltétel nélkül elfogadó pedagógusokra van szükség, akik képesek reálisan és 
adekvátan értékelni a tanulók javaslatait, s nem kívülről, hanem „belülről” látják 
a diákok igényeit, képességeit. nahalka (2002) véleményével egyetértve kiemel-
nénk, hogy hagyományostól eltérő pedagógusszerepeknek prioritást kell kapniuk, 
többek között azért is, mivel folyamatos újratervezésre készteti a pedagógust az a 
kontextus és szituáció, melyben a tanuló viselkedése, tudása, értékrendje és érzel-
mi világa dominál a tanulási-tanítási folyamatban.

hazánkban és külföldön is számos szempontból vizsgálják a pedagógus sze-
repeit, a társadalomban elfoglalt helyét, presztízsét, de bőséges szakirodalom áll 
rendelkezésünkre a kompetenciákkal, a pedagógus lélektannal kapcsolatban is 
(bővebben Ungárné 1978). A pedagóguskutatással foglalkozó tudományterület 
önálló elnevezéssel is rendelkezik, a „pedeutológia” mára már altudományként is 
aposztrofálható. 

A kompetenciafogalom jellemzően kiterjed a szakmai, személyes és szociális 
kompetenciákra, és az oktatásügyben is egyfajta kvalifikáció – kompetencia pers-
pektívaváltás történt. 

A kvalifikáció egy olyan – sok esetben a személytől függetlenül – meglé-
vő tudás, amely az intézmények által mérhető és ellenőrizhető. A kompetencia 
köré sokkal szubjektívebb dolgok is csoportosulnak. egyéni képességeket jelent, 
amely közösség által alakul és munkatapasztalat útján szerezhető meg. Ilyen az 
egyén gondolkodási, cselekvési és önszervező készsége.

„A kompetencia dinamikus jelenség: az oktatás, a képzés során megszerzett 
tudás, a szakmai és személyes tapasztalatok együttesét jelenti, ezáltal meghatáro-
zott funkció teljesítésére való alkalmasságot értenek alatta” (kraiciné 2006: 31.) 
hétköznapi értelemben gyakorta jelent illetékességet, szakértelmet vagy felké-
szültséget.

A pedagógus kulcsszereplő a pedagógiai folyamatban, ugyanakkor „a peda-
gógussal szembeni elvárások a kor igényei szerint változnak.” (Fehér 2003: 39.). 
nemzetközi felmérés során az általános jellemzők alapján a jó pedagógus meg-
értő, együttdolgozó, demokratikus, kedves, jó, türelmes, igazságos, segítőkész 
és humorérzékkel rendelkező (Falus 2003). hazánkban az alábbi tulajdonságok 
élveznek prioritást Falus (2003) szerint: szakmai és általános műveltség, gyer-
mekszeretet, lelkiismeretesség, hivatástudat, igényesség, példamutató magatartás, 
pedagógiai érzék, derű és a szuggesztivitás. 

A tanulmány szempontjából külön is kiemelendő a kompetens pedagógus 
pedagógiai tudása, mely az elméleti és gyakorlati tudásból, valamint a nézetek-
ből tevődik össze. Az elméleti tudás magába foglalja a deklaratív és procedurális 
tudást. A deklaratív tudás a „valami”-nek a tudását jelenti, a procedurális pedig a 
„hogyan”-nak a tudását. tehát ezen két tudás összekapcsolódása is nagyban hoz-
zájárul a pedagógus hatékonyságához. A gyakorlati tudás kialakításában nagy sze-
repe van a cselekvésnek és a tapasztalatoknak, ezért ez a szituációkban megjelenő 
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tudásra irányul (Falus 2003). A nézet a pedagógiai tudás harmadik összetevője: 
azon feltételezések, feltevések a világról, amelyeket mi magunk igaznak vélünk, 
amelyek befolyásolják ítéleteinket, döntéseinket és amelyeket felhasználunk má-
sok megítélésekor is (richardson 1997).

szintén fontos megemlíteni pedagógus reflektivitása iránt felmerülő igényt. A 
tanári reflexió schön 1983-as műve óta a pedagóguskutatások egyik fő irányává 
nőtte ki magát. schön leginkább újat hozó gondolatát úgy foglalhatnánk össze – a 
pedagógia színterére lebontva –, hogy a pedagógusok nem pusztán a tudományos 
világban, képzésben megszerzett elméleti ismeretek alkalmazói, hanem tapaszta-
lati és elméleti tudásukat összeadva értelmezik a felvetődő problémákat és ezek 
lehetséges megoldási módjait. A gyakorló szakember nem pusztán alkalmazza 
az elméleti tudást, hanem tapasztalatai által új megoldási módokat alkot, vagyis 
nemcsak elméleti, de tapasztalati tudása által reflektál a gyakorlati problémákra. 
Az önreflexió által az oktató-nevelő tevékenység folyamatos önellenőrzése és fej-
lesztése is biztosítottá válik, így a reflektív pedagógus minden ilyen módon meg-
oldott problémával bővíti későbbi eszköztárát, gyarapítja saját megoldási módjait.

A pedagógusszerepek szükséges változásai nyomán akaratlanul is (szerep)
konfliktusok születhetnek (Ferenczi 1998). A korábbi szerepekhez tartozó meg-
oldási módok már igen sok esetben nem célravezetők, az állandóan változó elvá-
rások belső feszültséget okozhatnak a pedagógusban, amely úgy oldható fel, ha a 
pedagógus képes kezelni az új szituációkat, ehhez pedig arra van szükség, hogy 
szembenézzen önmagával, saját potenciáljaival és ezekkel együtt korlátaival is.

tehát alapvető cél a pedagógusképzésben a hallgatók önismeretének fej-
lesztése. gombocz jános szerint (2003) fontos, hogy a pedagógusjelöltek és a 
gyakorló pedagógusok vegyék észre, hogyan használhatják saját személyiségüket 
pedagógiai eszközként, valamint legyen céljuk saját pedagógusszemélyiségük, vi-
selkedésük és tetteik tudatos alakítása (tókos 2005). 

A reflektív pedagógus eszközrendszerének fontos eleme a folyamatos önmo-
nitorozás és önértékelés, a személyiségközpontú gondolkodás (amely kiterjed a 
tanulók személyiségére is), az önfejlesztési technikák készségszintű ismerete, va-
lamint olyan módszeregyüttesek megléte, amelyek által a problémák hatékonyan 
felismerhetők, elemezhetők és megoldhatók. 

ezen elemek együttes megléte nemcsak a pedagógus hitelességéről ad szá-
mot, de a diákoknak is mintaként szolgál, megoldási lehetőségeket, modelleket 
nyújt (poór 2003).

Metaforakutatások jelentősége
Az önreflektív gyakorlat során a pedagógusok a tapasztalatokat tudatosan anali-
zálják. egy szituáció megértéséhez gyakran olyan, már korábban meglévő sémá-
kat alkalmaznak, amelyek az adott szituációra megfeleltethetők, alkalmazhatók. 
ezeknek a sémáknak a megfogalmazása az esetek nagy részében egy meta-
forikus, „olyan, mint…” vagy „nem olyan, mint…” típusú folyamatban zajlik. 
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A metaforák által a pedagógus újraértelmezi meglévő tapasztalatait az adott 
szituáció lehető legjobb megoldásának érdekében (szivák 2014). A metaforavizs-
gálat mint módszer alkalmazása így többszörösen indokolt jelen kutatásunkban, 
hiszen általa nemcsak elméletként jelenik meg a reflexió, hanem kipróbált reflek-
tív gyakorlat formájában is.

A metaforavizsgálat a neveléstudomány egyre gyakrabban használt kvalitatív 
kutatási módszere, amely elsősorban a pedagógiai fogalmak és jelenségek feltá-
rását szolgálhatja. lakoff és johnson (1980) szerint a gondolati struktúra megje-
lenítésére alkalmas a metafora, mint nyelvi jelenség. egyéb források (kövecses 
1998; Feldman–narayanan 2004) alapján körvonalazódik, hogy a metafora két 
eltérő fogalom közti hasonlóság feltárására képes, mely szükséges a világban való 
gondolkodásunk során. kutatási módszerként egyedi a metaforavizsgálat abból a 
szempontból is, hogy „a metaforizálás a mély rétegekbe történő leszállást, majd 
az ott tapasztaltakkal a felső szintre való visszatérést jelenti” (Vámos: 2001:87).

A neveléstudományi kutatásokban elsősorban az iskola, a tanár, a tanuló, a 
tanulás és tanítás fogalmi koncepcióit tárják fel, annak érdekében, hogy a közne-
velés szereplőinek attitűdjét és a tanulási folyamat iránti elköteleződést komplex 
formában értelmezhessék (Oxford et al 1980; saban 2007; Vámos 2003). 

Az általunk végzett metaforavizsgálat lehetővé teszi a hallgatók szubjektív 
élményeinek, elfedett attitűdjeinek mélyebb megismerését. A jelentésátvitel segít-
ségével nemcsak a tanító és óvodapedagógus általános szerepéhez való viszonyu-
lásuk válik feltárhatóvá, hanem az is, hogy ők milyen tanítói, óvodapedagógusi 
szerepben látják magukat a jövőben. ezenkívül olyan interpretációkat is megis-
merhetünk, amelyek egyértelműen saját iskolai, óvodai élményeik leképeződései 
(szivák 2002).

A hallgatók önmagukról, mint pedagógusról alkotott képe háromféleképpen 
értelmezhető. először is van egy ideális, mintaszerű énképük, amely elérhetetlen. 
másodszor egy aktuálisan fennálló állapot, amely a realitást jelenti; harmadszor 
pedig egy elvárt állapot, amelynek elérésére törekszenek (lauriala–kukkonen 
2005). A társadalmi elvárások, az általános vélekedés a tanító és óvodapedagógus 
szerepéről nagyban meghatározzák saját pedagógusi énképüket is. ezen külön-
böző énképek konfliktusba kerülhetnek egymással, hiszen saját elvárásaik nem 
feltétlenül egyeznek meg a társadalom által sugallt nézetekkel (Flores–day 2006). 
saját személyiségük értelmezése egybefonódik pedagógiai személyiségükkel, a 
különválasztás nem, vagy csak nagyon nehezen valósulhat meg, így mikor arra a 
kérdésre keressük a választ, hogy hogyan látják a pedagógusjelöltek a tanítót, il-
letve az óvodapedagógust, arra is választ kapunk, hogyan látják önmagukat, mint 
tanítót és óvodapedagógust.

Empirikus kutatás célja 

Vizsgálatunk komplexitásából adódóan célunk, hogy feltárjuk a hallgatók taní-
tó, illetve óvodapedagógus szerepére vonatkozó nézeteit, melynek segítségével 
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betekintést nyerhetünk személyes értékorientációjukba, valamint megismerhetjük 
az önmagukról alkotott képüket, önreflexiójukat.

Kutatási hipotézisek

Feltételezésünk szerint (1) az óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók koncep-
ciói eltérést mutatnak a pedagógus tervező, szervező és irányító szerepe tekinte-
tében.

Alhipotézis: a tudás- és ismeretközvetítés motívuma hangsúlyosabban jele-
nik meg a tanítói mintán, míg az óvodapedagógusok esetében a lélekvezető és 
értékközvetítő szerep dominál.

(2) Az óvodapedagógus szerepeire vonatkozó fogalmak és konceptuális tarto-
mányok szűkebbek, kevésbé heterogének a tanítói szerephez képest.

Kutatási minta és módszer

kutatási alanyaink az eszterházy károly egyetem jászberényi campus tanító és 
óvodapedagógus szakos hallgatói (n=50), akiket szisztematikus mintavételi eljá-
rás segítségével választottunk ki.

kutatási módszerként kvalitatív módon, az irányított metaforavizsgálat segít-
ségével végeztük az adatfelvételt („A tanító olyan, mint…, mert...”; „Az óvoda-
pedagógus olyan, mint…, mert…”). A mondatkiegészítések papíralapon kerültek 
kidolgozásra, az adatokat a microsoft excel program segítségével összesítettük, 
analizáltuk. 

Az adatfeldolgozás folyamata során a metaforák és magyarázataik alapján cso-
portosítottuk a fogalmakat, majd konceptuális tartományokat és altartományokat 
hoztunk létre.

Kutatási eredmények

Tanító
A tanítófogalom metaforáit 4 fő konceptuális tartományba rendeztük, amelyek a 
következők: I. gondozó, nevelő védelmező (10) II. Vezető, irányító, felfedeztető 
(11) III. Fejlesztő, alakító, formáló (3) IV. éltető elixír (1).

A Gondozó, nevelő, védelmező kategóriát további három konceptuális alka-
tegóriára bontottuk. Az első a gondozó szerepben nyilvánul meg, amelynek jel-
lemző hasonlatai a tyúkanyó, a szülő, illetve az anya forrásfogalmak. ez az egyik 
legbővebb kategória, tehát a tanítójelöltek nagyobb számban tudtak ezzel a sze-
reppel azonosulni (n=5). megjelenik a szeretet, a védelmezés, a nevelés fogalma, 
de igen nagy szerepet kap az óvó-védő funkció is, leginkább a tyúkanyó, illetve 
madármetaforával összekapcsolódva. többször említésre kerül a tanító példakép 
jellege, valamint vezetői szerepe, továbbá a gyerekekkel töltött idő és a velük 
kialakított jó kapcsolat is.
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A második konceptuális alkategória a támasz nevet kapta (pl. korlát, hatalmas 
fa). Az ebbe a csoportba tartozó metaforák a tanító lelki támaszként való funkcio-
nálását helyezik előtérbe, egy olyan biztos pontként írják le a pedagógust, akire a 
tanulók mindig számíthatnak. A harmadik alkategóriába (effektív nevelő) azok a 
fogalmak kerültek, amelyek a tanító nevelő, gondoskodó munkájának eredményé-
re koncentrálnak. ebben a kategóriában leginkább a kertészhasonlat jelent meg, 
amelynél az eredményt a szép, édes gyümölcsök szimbolizálják, de megjelenik az 
idő is mint fontos tényező, amely az érési folyamat támogatója. A kertész metafora 
nemcsak a pedagógusszerepnél jellemző képalkotás, hiszen a „munka gyümöl-
cse” kifejezés már a nyelvünkben rögzült metafora.

A második nagyobb és tágabb kategória metaforái a pedagógus Vezető, irá-
nyító és felfedeztető szerepeire helyezik a hangsúlyt. A csoporton belül az egyik 
legbővebb alkategóriát a fényforrás fogalma köré épülő hasonlatok alkotják 
(n=5), amelyek szerint a tanító „fényt gyújt a sötétségben” és „megvilágosítja az 
elmét”. A fény tehát a tudás átadásának jelenségével azonosul, vagyis az értelem 
hasonlataként van jelen.

A tanító mint információforrás, sokrétű tudás birtokosa szintén nagyobb 
elemszámmal jelenik meg. ezek szerint a tanító „mindig tudja a választ”, egy-
szerre több szerepben képes helytállni, úgy adja át az ismereteket, ahogyan arra 
a gyermekeknek szükségük van, és az átadott tudás által kitárul a tanulók előtt a 
világ. A polihisztor, lexikon metaforáját még nem váltja fel, de már kiegészíti a 
google-metafora. Az ilyen típusú tanító egy pillanat alatt minden kérdésünkre tud-
ja a választ, vagy képes megtalálni azt, amely már egyértelműen a XXI. századi 
a tanítószerepet vetíti elő. A kategória legérdekesebb metaforája: „A tanító olyan, 
mint hermione varázstáskája, mert feneketlen mély és mindenféle van benne, és 
mindig azt lehet belőle előszedni, amire éppen szükség van.” ez a meglátás éppen 
a tanító módszertani sokszínűségére helyezi a hangsúlyt, valamint arra a tapasz-
talati tudásra, amely által valóban minden váratlan helyzetben képes megállni a 
helyét, és pedagógiai eszköztárából a helyes módszert kiválasztani.

A harmadik nagy konceptuális alkategória metaforái a pedagógus Fejlesz-
tő, alakító, formáló erejére utalnak. A tanító célfogalom esetében a formáló, 
átváltoz(tat)ó alkategória azért fontos, mert a metaforában megjelenik az a felfo-
gás, hogy a tanítási folyamat során nemcsak a diák, hanem maga a tanító is formá-
lódik, azaz a tanítás által bekövetkező változás egy kölcsönösen végbemenő, oda-
vissza jelenség. nagyon fontos, hogy az állandó megújulás fogalma is megjelenik 
az alkategóriában, amely elengedhetetlen feltétele az ideális tanítóvá válásnak.

A varázserővel rendelkező lények megjelenése a kreativitás fontosságán kí-
vül arra a plusz személyiségjegyre, a pedagógiai érzékre is utalhat, amely nélkül 
nem válhat senkiből igazán jó pedagógus. ezenkívül a tanítónak olyan hatalma 
van a tanítványai felett, amivel irányítani képes őket, ebben az esetben ez a ha-
talom jelenhet meg varázserőként. érdekesség, hogy a metaforák egyértelműen 
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tükrözik a harry potter-könyvek hatását, amely ennek a korosztálynak az egyik fő 
olvasmányélménye (varázsló, boszorkány, hermione varázstáskája).

Az utolsó nagy konceptuális alkategória már kisebb fogalomkört foglal ma-
gába. A pedagógus Éltető elixírként való elképzelése csupán egy metaforát tar-
talmaz. A tanító létszükségletként való megjelenése egy igen pozitív pedagógus-
szerep meglétét feltételezi: „A tanító olyan, mint a víz, mely nélkül az életünk 
megsemmisülne.”

Óvodapedagógus
Az óvodapedagógus célfogalom esetén szintén négy konceptuális kategóriát 
hoztunk létre: I. Anya, pótanya, tyúkanyó (n=7) II. sokoldalú, vidám segítőtárs 
(n=10) III. Fejlesztő (6) IV. Biztos pont (2).

Az Anya, pótanya, tyúkanyó (n=7) fő kategória esetében szembetűnő, hogy 
csak a női szerepek jelennek meg. Az óvodapedagógus apával való azonosítása egy 
esetben sem fordult elő. ez összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy a nők túlsúly-
ban vannak az óvodapedagógusi pályán, ezáltal a női minták élveznek prioritást a 
szakmában. Az I. fő tartományt további két konceptuális alkategóriára bontottuk: a 
gondoskodó-védelmező funkcióra utaló és a fejlesztésre fókuszáló metaforákra. A 
fejlesztés azonban sosem jelenik meg önmagában, hanem minden esetben az óvó-
védő feladatokkal összefüggésben: „... pótanya, mert sokoldalúan fejleszti és szereti 
a gyereket”, „... egy második édesanya, mert fejlesztő munkája mellett elvégzi az 
óvó-védő feladatokat is.” kiemelendő, hogy megjelenik az egyéni bánásmód fon-
tossága a kategórián belül: „… egy szerető anyuka, mert minden gyermekére kellő 
időt fordít, és egyéni bánásmódot biztosít amellett, hogy szereti őket.”

A második fő konceptuális tartomány a Sokoldalú, vidám segítőtárs (n=10) 
nevet kapta, amelyhez három konceptuális alkategóriát rendeltünk. ez a tarto-
mány bizonyult a legdominánsabbnak a hallgatói metaforák kapcsán mind elem-
számát, mind a metaforák képszerűségét tekintve. A varázserővel bíró segítőtárs 
(n=5) alkategóriába csak olyan metaforák kerültek, amelyek valamilyen varázs-
latos lényt idéznek fel (tündér, varázsló, szuperhős). A varázserővel rendelkező 
lények megjelenése nem meglepő, hiszen az óvoda fogalma összefonódik a mesé-
vel, a játékkal, ám a varázserőt értelmezhetjük a pedagógia érzék megfeleltetése-
ként is („… egy szuperhős, mert mégis ki tudna vigyázni 20-30 gyerekre úgy, hogy 
közben oktatja, neveli, gondozza őket?!”). Az óvodapedagógus érzelmekre ható, 
szórakoztató funkciójára utaló metaforái (n=3) igen kreatívak és magas érzelmi 
töltést hordoznak: „… cukor, mert megédesíti a gyermekek életét és szeretik őt”, 
„… egy jó bohóc, mert mindig vidám és szórakoztató.” A tartomány harmadik 
konceptuális alkategóriája a pedagógus személyiségére koncentrál, az óvodape-
dagógust sokoldalú, vidám személyiségként írja le plasztikus képek segítségével: 
„… szivárvány, mert színes, változatos, jókedvre derít”, „… Rubik-kocka, mert 
sokoldalú és színes egyéniség.”.
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A harmadik fő konceptuális tartomány az óvodapedagógus Fejlesztő (n=6) 
funkciójára helyezi a hangsúlyt. Az általunk e kategóriába sorolt metaforák a pe-
dagógus személyiségfejlesztő kompetenciáira („… egy jól felkészült pszicholó-
gus, mert amellett, hogy ért a gyermekek nyelvén, a szülők egyéni problémájára is 
időt fordít), általános műveltségére és módszertani tudatosságára koncentrálnak. 
A hallgatók fejlesztéssel kapcsolatban felidézett fogalmaiban megjelentek a mun-
kájuk eredményére, tehát az előzetes célmeghatározásra vonatkozó metaforák, 
amely egyrészt arra utal, hogy pedagógusjelöltként erőteljesen foglalkoztatja őket 
a fejlődés folyamata, amelyet előidéznek és végigkísérnek, másrészt a pedagógi-
ai folyamat tervezése alapvető feladatuk, amely már gondolkodásmódjuk egyik 
sarkkövévé is válhatott a képzés során.

Az óvodapedagógus forrásfogalom esetén is létrehoztunk egy kis elemszámú 
konceptuális tartományt: Biztos pont (n=2). Az ebben a kategóriában megjelenő 
két metafora a pedagógust elsősorban a gyermekek érzelmi biztonságáért felelős 
személyként láttatják (föld, biztos menedék).

Tanító és óvodapedagógus metaforák összehasonlítása

mind a tanító, mint az óvodapedagógus forrásfogalom esetében négy-négy fő 
konceptuális kategóriát hoztunk létre (1. ábra). A pedagógus gondozó-nevelő 
szerepe mindkét fogalom kapcsán megjelenik. A tanító forrásfogalomnál ebben a 
kategóriában a tyúkanyómetafora a legjellemzőbb, míg az óvodapedagógus for-
rásfogalom esetében az anya, a pótanya metaforája.

Az óvodapedagógus forrásfogalomnál az anya metaforája egybefonódik a 
gondoskodással, védelmezéssel, illetve a fejlesztő tevékenységgel, míg a tanító 
fogalom esetében a gondoskodáshoz többféle kép társul (biztonságot adó hatal-
mas fa, növényeit ápoló kertész), tehát az óvodapedagógust inkább azonosítják 
a hallgatók az anyafogalommal, míg a tanítók esetén a gondozó-nevelő munka 
többféle képben jelenik meg, és a munka eredménye nagyobb hangsúlyt kap.

mindkét forrásfogalom kapcsán domináns a pedagógus fejlesztő tevékenysé-
ge. A tanító esetében a formáló, átváltoz(tat)ó kategória azért fontos, mert az itt 
szereplő metaforák nemcsak arra utalnak, hogy a tanító formálja a gyermeket, ha-
nem arra is, hogy a tanítási folyamat során maga a tanító is formálódik, azaz a ta-
nítás során létrejövő átváltozás egy kölcsönösen végbemenő, oda-vissza jelenség. 

A varázserővel rendelkező lények megjelenése mindkét esetben általánosnak 
mondható, amely nem véletlen, hiszen az óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
gondolkodásmódjában központi szerepet tölt be a mese, a mágikus gondolkodás, 
a varázslat.

Az óvodapedagógus forrásfogalom esetében a fejlesztéshez kapcsolódó me-
taforák szerteágazóbbak, sokrétűbbek, mint a tanítófogalomnál. ezen metaforák-
ban megjelenik a tudás megalapozásán kívül a gyerekek – sőt, a szülők – szemé-
lyiségfejlesztése, illetve az önfejlesztés is (polihisztor).
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A tanítófogalomnál a vezető, irányító szerep nagyobb jelentőséget kap, hi-
szen az óvodapedagógust a metaforák inkább egy sokoldalú, vidám segítőtársként 
írják le, mint vezetőként. A vezetőt azonban nem egyértelműen felsőbbrendűként 
értelmezik a hallgatók, inkább útmutató, felfedeztető szerepben van jelen a tanító 
az ő olvasatukban, akinek segítségével kinyílik a világ (fényforrás, térkép). 

A pedagógus eszközjellegének többszöri megjelenése új színt hoz a pedagó-
gusmetaforák rendszerébe. ezekben a metaforákban a tanító és az óvodapedagó-
gus a tudás, az ismeret közvetítője, amely eszköz formában jelenik meg: lexikon, 
google.

mindkét esetben létrehoztunk egy-egy kisebb elemszámú alcsoportot. A taní-
tófogalom esetén ez az Éltető elixír (n=1), amely nélkül nem lehetséges a létezés 
(víz), míg az óvodapedagógus fogalom esetén a Biztos pont (n=2), amely szerint 
a pedagógus elsősorban a gyerekek érzelmi biztonságáért és fejlődésük elősegí-
téséért felelős.

1. ábra. A tanító és óvodapedagógus fogalmak konceptuális tartományai

Konklúzió

A tanítófogalom szerkezete
A tanítófogalom kapcsán egyértelműen kirajzolódnak a pedagógusszerepek. 
ez esetben az irányító/tervező és a lélekvezető szerep dominál, de fellelhető az 
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értékközvetítő szerep is (megmutatja a helyes irányt), valamint a XXI. században 
igen fontos facilitátor szerep (támasz, gondozó, effektív nevelő).

A pedagóguskompetenciák (kotschy 2011) közül kiemelkedő a tanuló sze-
mélyiségfejlesztése, a pedagógiai folyamat tervezése. Az alapvető személyes 
kompetenciák a következők: empatikus, szeretetteljes, toleráns, bizalommal teli, 
nagytudású.

A nevelés-oktatás dominanciája szintén meghatározható. legnagyobb arány-
ban az oktatást középpontba helyező metaforák fordulnak elő (n=8), ezután követ-
keznek a főként nevelési feladatokat hangsúlyozó metaforák (n=5), de megjelenik 
a komplex szemlélet is (n=5).

A metaforák a nevelés/oktatás általános jellemzőit hordozzák. megjelenik a 
nevelés-oktatás bipoláris jellege – formális konceptuális altartomány: célja/ered-
ménye van („látszik a munkája gyümölcse”), egyénre szabott („az ismereteket 
úgy adja át, ahogyan egy kisgyermeknek arra szüksége van”), folyamatos („vé-
dőszárnya alá vesz, a megfelelő időben pedig hagyja, hogy kirepüljenek a bizton-
ságot adó fészekből”).

Az óvodapedagógus-fogalom szerkezete
A pedagógusszerepek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a lélekvezető szerep, de 
a fejlesztő szerep is dominánsan jelen van.

A pedagóguskompetenciák (kotschy 2011) közül a tanuló személyiségfej-
lesztése dominál („az első években az ő szárnyai alatt fejlődik a kisgyermek sze-
mélyisége”).

A pedagógiai folyamat tervezése szintén megjelenik. A metaforák gazdag 
személyes kompetenciára utalnak: a tanító empatikus, szeretetteljes, gondoskodó, 
védelmező, toleráns, bizalommal teli, megértő, problémamegoldó, szórakoztató, 
vidám, színes egyéniség, gyermekközpontú, tudása szerteágazó, sokoldalú.

A gondozás-fejlesztés dominanciája ez esetben is meghatározható. legna-
gyobb arányban a komplex szemlélet (n=7) van jelen, a csak a gondozásra fóku-
száló metaforák (n=6) nagyobb hangsúlyt kapnak csak a fejlesztésre fókuszálók-
hoz képest (n=1). A nevelés általános jellemzőit kevésbé hordozzák a metaforák, 
amely azonban mégis megjelenik, az nem más, mint az egyénre szabottság 
(„egyéni bánásmódot biztosít amellett, hogy szereti őket”), és a nevelés folyama-
tos jellege.

Összességében kutatásunk bizonyítékul szolgál arra, hogy a pedagógusjelöl-
tek számára a tanító és óvodapedagógus kulcsfogalom elő tudja hívni mindazon 
tudattalanban is rejlő nézeteket, attitűdöket, melyekkel saját hivatásukat szemlé-
lik, s egyfajta önreflektív gondolkodásmódot közvetítenek. A pedagógus szerepe, 
kompetenciái releváns módon jelennek meg az irányított metaforák segítségével, 
s párhuzamba állíthatók a szakirodalom által megfogalmazott teoretikus háttér 
nyújtotta ismérvekkel is.
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