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Sajátos szerepcserék: Minden tanár előbb serdülő volt, 
csak azután lett belőle a serdülők szülője és tanára
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Abstract. This study is concerned on some educational concepts, which are useful in selecting 
those tools and methods that are necessary for getting information about adolescents. Based on 
315 teacher’s self remembering, the study demonstrate that the adolescent’s-teacher’s and 
adolescent’s-parent’s conflicts are illusionary and the sources for that are in the indecisive and 
self blaming character of adolescent’s. Recognizing the illusionary nature of teacher-adolescent 
conflict, the adults may accept more easily the adolescents. This acceptance can help the 
children to go more successful through the adolescent years. This paper offers ideas for “how 
the adolescents are thinking”. 
Keywords: teacher as adolescent, teacher as parent, teacher as adolescent’s teacher, 
educational problems, educational methods and tools.

Mint tanárgyerek, később mint tanár majd – gyakran mint tanárok
tanáraként működő pedagógus – sokat foglalkoztatott az a probléma, hogy 
milyen képet alkotnak egymásról a tanulás-tanítás folyamatában résztvevő 
felek: mit gondolnak a gyerekek tanáraik felől, milyen megvilágításban 
látja a tanár az általa megformált anyagot: mit gondol a fazekas az 
agyagról, és mit érezhet az agyag az őt formáló kezek érintésekor? 
Elsősorban azok az érzelmi hurkok érdekeltek, amelyek a racionális 
szférán túl (vagy előtt) minden konkrét iskolai helyzetben befolyásolják a 
felek reakcióit. Évekkel ezelőtt egy kérdőíves felmérést végeztem, de ezúttal 
célravezetőbbnek találtam a tanárok esszéisztikus önvallomásainak 
feldolgozására támaszkodni. Összesen 315 tanárkollégám visszaemlékezé-
seit dolgoztam fel1. Arra kértem őket, hogy egy olyan serdülőkori eseményt 
elevenítsenek fel, amelyre még mindig jól vissza tudnak emlékezni. Sokan 
ezt az utasítást átértelmezték, és olyan jeleneteket írtak le, melyekben ők 
már tanárként illetőleg szülőként jelennek meg. Szakemberek lévén, az 
események puszta leírásán túl, a konkrét helyzetek megoldására tett 
lépéseket is felvázolták, értékelve ezeket: helyesek voltak-e vagy 
elhibázottak (azaz hogyan járt el ő mint nevelő), mit ajánlanának hasonló 

1
Forrásanyag: 315 tanár által beküldött levél a serdülőkor sajátos problémáiról




