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RECENZIÓK 

DOI: 10.17165/TP.2021.1-2.17 

Pedagógus értékelés és önértékelés napjainkban – egy kutatás tükrében 

 

Zagyváné Szűcs, I. ( 2020). A pedagógusok szakmai önértékelésének vizsgálata. Eger: 

Líceum Kiadó. 196 p. ISBN 978-963-496-171-0 (print) ISBN 978-963-496-170-3 (online)  

 

A szerző, Zagyváné Szűcs Ida több évtizedes 

közoktatási tapasztalattal rendelkezik. Az 

oktatás mellett kutatással foglalkozik. Az 

Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudomá-

nyi Doktori Iskolájában szerzett fokozatot, 

jelen könyve a doktori során végzett kutatá-

sokat, azok eredményeit, az eredményekből 

származó következtetéseket és a hozzájuk fű-

ződő javaslatokat mutatja be. 

A kötet aktuális kérdéssel foglalkozik egy 

olyan pillanatban, amikor a pedagógus-

munka minőségét egyszerre befolyásolja és 

határozza meg egy külső értékelési eljárás, 

valamint a szakmai önértékelés. Az értéke-

lési eljárás azért nagy hatású, mert amellett, 

hogy egy lehetséges szakmai életpályamo-

dell, tulajdonképpen egy teljes minősítési 

rendszer tartalmi elemekkel, módszertannal, 

eljárásrenddel, ami olyan pedagóguskompe-

tenciákat és sztenderdeket tartalmaz, ame-

lyeknek ismerete alól napjainkban egyetlen 

pedagógus sem tudja kivonni magát. Hogyan 

hat ez a két tényező a pedagógusmunka mi-

nőségére? - teszi fel a kérdést a szerző. Ami 

a könyvet igazán izgalmassá teszi, az az, 

hogy amellett, hogy a pedagógus társadalmat 

érintő, lényegbevágó kérdésekre keresi és 

adja meg a választ, egyben egy nagyon ala-

posan és logikusan felépített kutatás bonta-

kozik ki az olvasó szeme előtt.  

A könyv első nagy egysége, a bevezetés a 

kutatás létjogosultságát indokolja meg. Ma-

gyarországon mintegy évtizeddel ezelőtt ve-

zették be a pedagógusok előmeneteli rend-

szerét az oktatás színvonalának növelésére. 

Az életpályamodell ösztönző hatása arra sar-

kallta a szerzőt, hogy feltegye a kérdést, ja-

vul-e a pedagógusmunka minősége, ha a pe-

dagógus részt vesz a minősítési eljárásban? 

A kutatás révén betekintést kíván nyújtani a 

pedagógusok szakmai önértékelésébe, ami 

Magyarországon nem számít széles körben 

kutatott témának. A fogalom értelmezését a 

pedagógusok nézeteinek vizsgálatán keresz-

tül közelíti meg. Milyen elvárásoknak kíván-

nak megfelelni a pedagógusok? Mekkora a 

súlya a külső értékelés által közvetített kom-

https://doi.org/10.17165/TP.2021.1-2.17
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petenciáknak és sztenderdeknek? Van-e lét-

jogosultsága a szakmai önértékelésnek, mint 

önálló szakmai kompetenciának? A kutatás 

feltáró-leíró jellegű, maga a szerző nézetku-

tatásként hivatkozik rá. A kutatási probléma 

vizsgálatához hat fontosabb kutatási kérdést 

fogalmaz meg: (1) a szakmai önértékelés fo-

galmáról és annak tisztázásáról a szakiroda-

lom és a pedagógusok nézetei alapján; (2) a 

külső, szakmai elvárások, pedagóguskompe-

tenciák és sztenderdek ismeretének hatásá-

ról; (3) a külső értékelés (minősítés) eredmé-

nyének hatásáról; (4) a szakmai énhatékony-

ság észleléséről; (5) a szakmai önértékelés és 

az önszabályozó tanulás kapcsolatáról; vala-

mint (6) a pedagógus önértékelése és a külső 

értékelés (minősítési eljárás) közötti különb-

ségekről. A kutatás módszere a kevert para-

digma, a kvalitatív és a kvantitatív módsze-

rek ötvözése, ezen belül is a beágyazott kuta-

tási módszer.  

A könyv második nagy egysége a kutatás 

szakaszait taglalja. Az első vizsgálati szakasz 

kvalitatív elemzése segít körülhatárolni a 

szakmai önértékelés fogalmát a pedagógusok 

nézetei és a szakirodalom alapján. A kutatás 

félig strukturált interjúkkal tárja fel a peda-

gógusok szakmai önértékelésére vonatkozó 

nézeteit. A kvalitatív tartalomelemzés ered-

ményeként megszülető megállapításokat a 

szerző összeveti a szakirodalomban foglal-

takkal. A második, kvantitatív szakasz a mo-

dellalkotásban segít. A minta létszám 670 fő. 

A minőségi paramétereket a trianguláció, a 

különböző módszerek, eljárások és techni-

kák párhuzamos és együttes használata biz-

tosítja. Az elméleti alapozás során a szerző 

áttekinti a tanulás, az önszabályozó tanulás, 

a reflexió, az önreflexió és az önértékelés fo-

galmainak szakirodalmi értelmezését, többek 

között Zimmerman és Moyran önszabályozó 

tanulásának ciklikus modelljét (2009); Atha-

nasou önértékelés-modelljét (2005), Nagy 

József személyiségmodelljét (2000), Guskey 

szakmai fejlődés modelljét (2002). A peda-

gógus személyiségének összetettségét hang-

súlyozza a szerző, amikor kiemeli, hogy a 

szakmai önértékelés fogalma több oldalról is 

megközelíthető. Az elméleti munkák is ezt a 

komplexitást mutatják, amikor pszicholó-

giai, szociológiai, pedagógiai és andragógiai 

szempontból keresik az utat a pedagógus sze-

mélyiségéhez. A pszichológia az egyén lelki 

folyamataitól, a szociológia a társas szakmai 

környezet és a kapcsolatok oldaláról, a peda-

gógia a tanulás és az önszabályozott tanulás 

keretei felől, az andragógia a felnőttekre vo-

natkozó, felelősségteljes és tudatos tevé-

kenység irányából közelíti meg a szakmai 

önértékelést.  

Az elméleti alapozás utáni kvalitatív tart-

alomelemzés rávilágít arra, mit is értenek a 

pedagógusok a szakmai önértékelés fogal-

mán. A kvantitatív kutatás kiemelten foglal-

kozik az elvárásokkal, azon belül is a jelen-

leg érvényben lévő külső szakmai elvárások-

kal, mint amilyenek a pedagóguskompeten-
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ciák és sztenderdek, a külső elvárások men-

tén történő önértékeléssel és a pedagógusok 

ehhez való személyes viszonyulásával. Ez a 

szakasz foglalkozik az elvárások szélesebb 

körével, a szakmai énhatékonysággal is. A 

kutatás során nyílt kérdések térképezték fel 

azt, hogy a pedagógusok milyen elvárások-

hoz igazítják szakmai teljesítményüket. A 

kutatás vizsgálta, hogy a megfogalmazott el-

várásokban tetten érhetőek-e a pedagógusok 

szakmai kompetenciái, illetve, hogy e tekin-

tetben van-e eltérés a minősítésben már részt 

vett és még részt nem vett pedagógusok kö-

zött? A nyílt kérdésekre adott lekódolt vála-

szok kategóriákba sorolása után megmutat-

kozott, hogy a legfontosabb kategóriák közül 

is kiemelkedett az 1. pedagóguskompetencia, 

azaz a Szakmai feladatok, szaktudományos, 

szaktárgyi, tantervi tudás jelentősége. Szin-

tén kiemelkedett a válaszadások alapján lét-

rehozott Személyes tulajdonságok kategória, 

ahová a válaszadók a toleranciát, az empá-

tiát, a rugalmasságot, a következetességet, a 

kreativitást, a pontosságot, rugalmasságot és 

a humorérzéket sorolták. Kiugró helyen vég-

zett a 3. pedagóguskompetencia, a Tanulás 

támogatása, valamint a Szakmai hitelesség 

kategória is. A tanári kompetenciák közül ki-

magasló helyet töltött be még a 8. pedagó-

guskompetencia, amely a folyamatos önfej-

lesztés és a szakmai elhivatottság fontossá-

gára hívja fel a figyelmet.  

A kutatás eredményei rávilágítanak, hogy 

a pedagógusok többsége meg akar felelni a 

szakmai elvárásokként megfogalmazott pe-

dagóguskompetenciáknak, bár ez a megfo-

galmazott nézeteikben nem mindig közvet-

len módon jelenik meg. A minősítési eljárás-

ban való részvétel hatással van arra, hogy mi-

lyen elvárásoknak szeretnének megfelelni. A 

külső értékelés résztvevői számára előtérbe 

kerülnek a külső elvárások. A minősítésen át-

esett pedagógusok saját szakmai fejlődését 

befolyásoló elvárásai között a külső szakmai 

elvárást jelentő kompetenciák és sztenderdek 

nagyobb mértékben vannak jelen, mint azok-

nál, akik még nem vettek részt a minősítési 

eljárásban. Az is kiderült, hogy az életpálya-

modell elvárásait leginkább a két-három év-

tizede a pályán lévő mestertanárok tartják 

mérvadóaknak. Továbbá, hogy ezek az elvá-

rások az egy-másfél évtizede a pályán lévő, a 

pedagógus 1. kategóriába tartozókat szólítják 

meg a legkevésbé. A vizsgálatok azt is meg-

mutatták, hogy a szakmai önértékelés szem-

pontjából a pedagógus személyiségfejlődése 

kiemelkedő fontosságú. A szerző kiemeli, 

hogy habár az önértékelést a pedagógusok 

nem a pedagóguskompetenciák mentén vég-

zik, ezek hatásai kimutathatóak az önértéke-

lésükben. Elsősorban azonban magukat, mint 

személyiségeket értékelik. Ezért van az is, 

hogy az önmagukkal szemben támasztott el-

várásaik között a személyiségvonások na-

gyon markánsan jelennek meg. 

A könyv harmadik nagy egysége az ösz-

szegzéseket hordozza. Itt a kutatási eredmé-

nyeket és a belőlük levont konklúziókat tárja 
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elénk a szerző. Itt válaszolja meg a hat fő ku-

tatási kérdést is. (1) Az idegennyelvű és a 

magyar szakirodalom, valamint a pályán 

lévő pedagógusok nézetei alapján a pedagó-

gusok szakmai önértékelését olyan tevékeny-

ségként definiálja, amely során a pedagógus 

a szakmai elvárásokat (a szakmai szerep és 

az eredményesség vonatkozásában) összeha-

sonlítja a saját munkájával. Az önértékelés-

nek az önszabályozó tanulás elősegítésében 

és a szakmai környezet által támasztott kihí-

vásokhoz való alkalmazkodásban van sze-

repe. Az alkalmazkodás jelenti a szakmai fej-

lődést, amely magában foglalja az összeha-

sonlítást, az értékítéletek meghozatalát, az új 

szakmai célok kitűzését, a szakmai önértéke-

lésnek a személyes tulajdonságokba és érzel-

mekbe való beágyazását. (2) A külső, dekla-

rált elvárások belső elvárássá tudnak válni, 

ezért megjelennek a pedagógusok nézetei-

ben, de nem válnak a legfontosabb belső el-

várásokká. A legfontosabb belső elvárások a 

pedagógusok által fontosnak tartott szemé-

lyiségtulajdonságok maradnak. (3) A szak-

mai önértékelést nem közvetlenül a minősí-

tési eljárás, hanem az ezzel járó tudatosítási 

folyamat befolyásolja. (4) A szakmai énhaté-

konysággal kapcsolatos kutatási eredmények 

arra utalnak, hogy a pedagógusok a munká-

juk eredményességét a diákok egyéni tanulá-

sának támogatása, személyiségformálása és 

a közösségépítés tekintetében határozzák 

meg. (5) A szakmai önértékelés és az önsza-

bályozó tanulás kapcsolata azt mutatja, hogy 

a pedagógusok a saját elvárásaikban fontos-

nak tartott területeken jelölnek ki szakmai 

fejlesztési célokat. Ezekben a célokban meg-

jelennek a szakmai kompetenciák és a sze-

mélyiségfejlesztés is. (6) Az önértékelés és a 

külső értékelés viszonyával kapcsolatos ku-

tatás azt az eredményt mutatja, hogy az önér-

tékelés akkor tekinthető reálisnak, amikor “a 

külső értékelés és a szakmai önértékelés 

eredménye egymással a legnagyobb lefedett-

ségben van”. A két értékelés összehangolá-

sára a szerző a reflektív gyakorlatot javasolja 

(a tanulóktól származó feedback, valamint a 

külső értékelés figyelembe vételét a tevé-

kenység részleteire vonatkozóan is).  

A kutatásból levont következtetések kö-

zött a szerző kiemeli, hogy a fejlődéshez fon-

tos a külső szakmai minimumként rögzített 

elvárások ismerete, de a pedagógus szakmai 

identitásának meghatározó elemei a saját el-

várások. A kutatási eredmények tükrében el-

mondható, hogy a szakmai önértékelés a pe-

dagógusok tanulásának a mozgatórugója. A 

fejlődéshez szükséges tényezők felismerése 

motivációként hat a pedagógusok tanulására. 

Emiatt a szerző arra tesz javaslatot, hogy az 

önértékelés kerüljön be a pedagóguskompe-

tenciák sorába, mivel az önmagáról való tu-

dás, az önértékelési képességek és a kísérő 

attitűdök rendszereként a szakmai személyi-

ségfejlődés zálogának tekinthető.  

A szerző a könyv végén a kutatás nehéz-

ségeiről is vall. Korlátként élte meg, hogy a 

téma szorosan kötődik a pszichológiához. 
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Saját bevallása szerint tudatosan figyelnie 

kellett arra, hogy a pedagógia és a pszicholó-

gia mezsgyéjén járva ne lépje át a pedagógiai 

kutatás-szabta határokat. Lezárásként to-

vábbi kutatások perspektíváját is felvázolja. 

A pedagógus életpályamodell bevezetése óta 

összegyűlt tapasztalatok megteremtik a felté-

teleket egy olyan kutatáshoz is, ahol ugyan-

azon pedagógus csoport felkészültségét lehet 

mérni a minősítés előtt és után. Ez egzakt ké-

pet adhat arról, hogyan hat a minősítés a pe-

dagógusok önértékelésére. Egy további kuta-

tás a kollektív énhatékonyságot is vizsgál-

hatja. Egy ilyen kutatás tárgya az lehetne, 

hogy hogyan befolyásolja a pedagógusok 

szakmai önértékelését és szakmai fejlődését 

az, hogy egy tantestület tagjaiként fejtik ki 

tevékenységüket.  

Összegzésképpen elmondható, hogy a 

szerző magas színvonalú, innovatív kutatást 

ismertet meg az olvasóval. A téma felveze-

tése, kifejtése, a kutatási kérdések megfogal-

mazása, az azokra adott válaszok, a kutatási 

eredmények tárgyalása, az azokból levont 

következtetések és a hozzájuk fűződő, szak-

emberek részére megfogalmazott javaslatok 

mind nagyon világosan fejtik ki és támaszt-

ják alá a felvetéseket. A kutatás minden rész-

lete logikus, körültekintő és mindenre kiter-

jed, a könyvben pedig jól követhető és letisz-

tult formát ölt. A megértést több mint félszáz 

ábra és táblázat segíti. A felhasznált irodalom 

rendkívül terjedelmes, meghaladja a tíz ol-

dalt is, külön tartalmazza a hivatkozott jog-

szabályok, állásfoglalások és útmutatók lis-

táját. A mellékletek a kutatáshoz kidolgozott 

összes mérőeszközt (kérdőívet) tartalmaz-

zák. A kutatáshoz alkalmazott kombinált 

módszer, azon belül a beágyazott kutatás in-

novatívnak tekinthető a magyarországi peda-

góguskutatásban.  

A könyvet haszonnal forgathatják a peda-

gógusjelöltek, a gyakorló pedagógusok, a pe-

dagóguskutatással foglalkozó szakemberek, 

a pedagógusképzők, a pedagógus-tovább-

képzők, csakúgy, mint a jelenleg érvényes 

pedagógus előmeneteli rendszer kidolgozói. 

Utóbbiak számára a szerző külön javaslato-

kat is megfogalmaz. 

CSIHA TÜNDE NOÉMI
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