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Vannak dolgok, melyekről mindenkinek van véleménye, vannak témák, melyekhez mindenki 

bármikor hozzászól. Eric Berne (1987) az úgynevezett időtöltés elemeinek tekinti az ilyen 

csevegéseket, melyek segítségével kiszűrjük a tágabb ismerősi körből a számunkra szimpatikus, 

vonzó embereket, miközben észrevétlenül erősítjük szerepviselkedéseinket. Ezen tereferék 

folyhatnak például az időjárásról, a labdarúgásról, a divat körül, vagy a számunkra ebben a 

tanulmányban kitüntetett jelentőségű nevelésről is. Úgy vélem, nem foglalkozunk eleget a 

pedagóguspályán lévők, az e hivatást választók neveléssel kapcsolatos nézeteivel, pedig a 

pedagógusokról, a családi nevelésről éveken keresztül gyűjtjük a személyes tapasztalatainkat. Ez 

tipikusan olyan hivatás, melyről nagyon sok előzetes ismerettel rendelkezünk, itt valódi 

szerepcsere, szerepváltás következik be, amikor diákból átlépünk a másik oldalra. Ezek a beépült, 

mélyen rögzült, sokszor nem is tudatos vélekedésminták hatással vannak rá, hogy miként 

rendezzük az újonnan érkező ismereteket, befolyásolják viselkedésünket, automatikus 

reagálásainkat. 

Vizsgálatom egyik célkitűzése, hogy megismerjem milyen kép él a pedagóguspályára készülő 

hallgatókban, milyen szimbólumokkal írják le választott hivatásukat. Ehhez azt feladatot adtam 

diákjainknak, hogy fejezzék be: „A tanító olyan, mint…” kezdetű mondatot lehetőleg egy, vagy 

néhány szóval, képpel, megengedve, hogy több eszükbe ötlő választ is adhatnak. Miközben 

gyűjtögettem és csoportosítgattam a szinte kizárólagosan nőnemű hallgatóink (N=133 nő, és N=5 

ffi) válaszait (összesen 172 választ kaptam), egyre inkább foglalkoztatott az a kérdés is, hogy 

mennyire természetes állapot a női dominancia a professzionális nevelésben, és vajon vannak-e, 

lehetnek-e ennek kimutatható hatásai.  

A válaszok majdnem fele (43%) egyértelműen a szülőszerepre (szülő, pótszülő) utalt, melyeket 

kiegészíthetünk az egyéb rokonságot is tartalmazó állításokkal, mint szerető családtag, művelt 

rokon, jó testvér. Az összes válasz mintegy hatoda (16%) kifejezetten hangsúlyozta a szülőség női 

jellegét, anyának, pótanyának, vagy fecskemamának, anyatigrisnek, tyúkanyónak látva a tanítót. A 

további válaszok között is találtam a női nemre jellemző szimbólumokat, mint például tündér, 
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kinyíló rózsabimbó, tápláló napfény vagy víz. Emellett megjelentek sokkal inkább férfias 

vonásokat hordozó képek is. Van, aki védelmező vagy szilárdan álló bástyaként, falkavezérként, 

pásztorként, miniszterelnökként, kormányzóként, körletvezető, eligazító tisztként (meglehetősen 

autoriter szemléletmódra utal!), más a bölcsesség (az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint 

a bölcs: idős férfi vö: Bakos, 1983) megtestesítőjeként, papként tekint a tantóra. További válaszok 

utalnak a tanító jelentős tudására, a tudáshoz vezető út biztosítására, ő a kulcs a tudáshoz vagy 

lexikon, könyv, könyvespolc, iránytű, útmutató, lámpás, fa, alma, bagoly, tudós, költő.  Mások a 

viselkedési mintanyújtó szerepet hangsúlyozva példaképnek írják le. Nyilvánvalóan másként 

fogják meg a szerep lényegét, akik sportolóhoz, bohóchoz vagy szakácshoz hasonlítják, s jelentős 

eltérést mutat az is, ha gyermeknek, hangyának, vagy épp oroszlánnak, százlábúnak, esetleg 

fogasnak (ahova felakasztják tárolásra a gyereket, míg a szülő dolgozik?!), vagy katapult üléssel 

(bármikor van esély arra, hogy elhagyja a veszélyes terepet?!) rendelkező fotelnek látják.  

Hasonló vizsgálatot végeztem a jövendő óvodapedagógusokkal (N=71) is, náluk Az óvónő 

olyan, mint … kezdetű mondat befejezése volt a feladat. A válaszok (N=117) feldolgozása után azt 

találtam, hogy az előbbi mintához hasonló arányban (45%) jelentek meg itt is a szülő szerepre 

utaló megállapítások, de ezen belül a női jellegre kétszer annyi (34%) válasz mutatott. A válaszok 

tizede (11%) a példakép, az irányító tényezőt emeli ki (példakép, minta, főnök, nevelő, tanító). Az 

óvodapedagógus-jelöltek válaszai között létrehoztam egy olyan kategóriát, mely számomra az 

egyenrangú helyzetet hangsúlyozza a gyerekszerepre, a játszótársra való utalás miatt. A válaszok 

egyötöde (21%) tartozik ide. Itt is találtam további női szimbólumokat, mint a puha körülölelő 

takaró, a virág, vagy az előző vizsgálatban is megjelent rózsa és tündér. A kevés férfi szimbólumot 

a pásztor, a juhász, a bölcs öreg és a mankó jelképezi. A megvilágítást, életet jelképező Nap 

mellett ott a biztonságot, védelmet is nyújtó fatörzs, s lehet, hogy emiatt került a templom is a 

listába. Kisebb számban, de itt is találunk a tudásra utaló jelzéseket, megemlítették a lexikont, a 

Mindentudás Egyetemét.  Különleges képességeket emel ki, aki az óvónőt a színészhez, vagy az 

egyensúlyozó bajnokhoz hasonlítja.  

 

Természetesnek vesszük, hogy óvónőkről és tanítónőkről beszélünk. A munka nemek szerinti 

differenciálódását közvetíti anyanyelvünk, vannak egyértelműen vagy szinte kizárólagosan női 

jelentésű szavaink (pl. dajka, nővér, gondozónő). Ebbe növünk bele, ezt olvassuk ki a tankönyvek 

példamondataiból (Nagy, 1997). Elsős olvasókönyvünkből emlékezünk rá, hogy mama mos, apa 



olvas. Zelk Zoltán verséből tudjuk, hogy „Este jó, este jó, este mégis jó, apa mosdik, anya főz, 

együtt lenni jó…”. Nem gyakran gondolunk bele, hogy a fenti idillben apa önmagával, a saját 

szükségleteivel foglalkozik magányosan, miközben anya készíti a meleg táplálékot. Mindenestre 

az általunk sugallt női, férfi szerepminták nyomán, no meg a magunkkal hozott eltérő biológiai 

alapok – valamivel több fiú születik, a fiúk sérülékenyebbek, a csecsemőhalálozás 56-57%-át a 

fiúk teszik ki (Dóra, Nagy és Polányi, 2001, 60), vannak inkább fiúkra jellemző zavarok, a 

hiperaktivitás kb. 4-szer gyakoribb a fiúk között (F. Földi, 1998), a dadogók között ötször több a 

fiú (Klaniczai, 1988) – következtében, már egészen kicsi kortól megkülönböztetjük a tipikus 

lányokat és fiúkat.   

A kisfiúk inkább autókkal játszanak, ütköznek, darabokra szedik a játékokat. Nagyobb fizikai 

aktivitás jellemzi őket, behatolnak a térbe, s persze jobban is kiigazodnak a térben (és a térképen), 

jobb a térlátásuk, a matematikai érzékük, eredményesebbek a természettudományokban. A 

kislányok babáznak, szociális készségeik, érzékenységük fejlődik jobban, bátorítjuk őket érzéseik 

kifejezésében, szavaikkal találnak utat másokhoz. Az iskolában már kimutathatóan nekik jobb a 

szövegértésük. Azonban ismerjük az önmagát beteljesítő jóslatot (Cserné, 1986), így aztán nem 

vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy csak a biológiai különbségek alapján alakul ez ki. Kovács 

(2007) is beszámol olyan vizsgálatokról, melyek alátámasztják, hogy a szülők illetve tanárok 

eltérő elvárásai hozzák létre a tanév végére, a kezdetben még nem kimutatható különbséget 

például a fiúk jobb matematikai és a lányok eredményesebb anyanyelvi teljesítményében. A 

gyermekre irányuló elvárások, illetve az értékelő visszajelzések hatással vannak a siker-kudarc 

attribúcióra, vagyis befolyásolják, hogy milyen okot tulajdonítanak annak, ha rosszul oldottak meg 

egy feladatot. Nem mindegy, hogy úgy ítélik-e meg, kevés erőfeszítést tettek, gyengék a 

képességeik, nincs hozzá érzékük, vagy a körülmények baljós összejátszása eredményezte, hogy 

most véletlenül éppen nem sikerült valami. Könnyen belátható, hogy akkor igazán motivált az 

ember a további erőbefektetésre, ha nem a véletlennel, vagy az adottságok hiányával magyarázza a 

kudarcot, ha a sikerben támaszkodhat feltételezett jó képességeire.  

 

A gyermekkori különbözőségek továbberősödnek felnőttkorra. A nemi sztereotípiák szerint a 

férfi domináns, független, erős, célratörő, kockázatvállaló, agresszív, határozott, logikus, 

érzelemmentes döntéshozó, akit érdekel a sport, az üzlet, a politika. Az ősi családi minta szerint ő 

családfenntartó, a tekintélyszemély, az értékeket képviselő, szemben a nőkkel, akik 



hagyományosan a családi tűzhely őrzői, a családi összetartozásért, a házi munkáért és a 

gyereknevelésért felelősek. A nő gondoskodó, kedves, visszahúzódó, passzív, simulékony, 

intuitív, engedelmes, érzelmes, érzékeny mások igényeire. A hagyományos családkép, különösen a 

női szerepek azonban nagyon jelentős változásokon mentek át. 1895-ben született meg az a 

törvény Magyarországon, mely lehetővé tette, hogy a nők is beiratkozzanak az egyetemek 

bizonyos szakjaira, 1946-ban terjesztették ki valamennyi felsőoktatási intézményre (Dóra és mtsai, 

2001). 1970-től cél a nők teljes foglalkoztatottsága, és válik általánossá a kétkeresős családmodell. 

„A női és férfimunka között hasonló iskolai végzettség esetében is megmaradtak a 

foglalkoztatottsági és a bérarány-különbségek. A nők előmeneteli lehetőségei korlátozottak 

maradtak, a rosszul fizetett állások – az egészségügyben, az oktatásban, a segítő szakmákban – 

elnőiesedtek” foglalja össze Dóra (és mtsai, 2001, 12) a Magyar Nők Országos Tanácsának I. 

Nőkonferenciájának megállapításait 1971-ből. A nőkre háruló sokféle feladatra a nők egy rétege 

szerepkonfliktusok megélésével válaszol, a 30-39 éves házasságban/partnerkapcsolatban élő 

gyerekes anyákat jellemzi ez leginkább. Amennyiben a nő viszonylag gyakran érzékeli a 

szerepkonfliktust, hajlamosabb depresszívnek is láttatni önmagát a Hungarostudy eredményeinek 

tanúságai szerint. Ugyanakkor nem tagadható tény, hogy míg a férfiak társadalmi-gazdasági 

pozíciója kedvezőbb a nőkénél, életkilátásaik sokkal rosszabbak, magyar viszonylatban 10 évvel is 

alacsonyabb a várható életkoruk. Úgy tűnik, mintha a nőket nem csak sújtaná a szerepfeszültség, 

hanem egyesekre éppen pozitívan hat ez az állapot. A szerepkiterjesztés-modell magyarázatot ad 

arra, hogy a táguló lehetőségek között az önértékelés javulhat, hatékonyabb lehet a stresszel való 

megküzdés, az egyik helyen bekövetkező sikertelenséget enyhítheti, a másik szerepben elért 

eredmény (Kopp, Székely és Skrabski, 2008).  

 

Mielőtt azonban nagyon pozitív képet alkotnánk abból kiindulva, hogy a nők jól, vagy jobban 

alkalmazkodnak, kevésbé betegednek meg a rájuk háruló terhek alatt, nézzük meg, hogy áll a nők 

helyzete az oktatás különböző színterein. Elsőként vizsgáljuk meg általában, hogy a tudományos 

pályára készülők, illetve a felsőoktatásban dolgozók között milyen a nők aránya. Mint az 1. ábrán 

látható a felsőoktatási intézmények hallgatóinak még több, mint a fele, a tanársegédek és a doktori 

képzésben résztvevők közel fele nő, de aztán ahogy haladunk felfelé a ranglétrán egyre kisebb 

arányban találjuk meg őket.  

 



1. ábra: A nők százalékos eloszlása a tudományos pályára készülés alatt, illetve a különböző 

színtereken 
 

 
                                                                                Forrás: Kopp, 2008 

 

Egyáltalán nem meglepő módon a nők a tanárképzésben, az egészségügyi és a szociális 

szakokon felülreprezentáltak. 

A 2. ábrán a pedagógusképző intézmények közül a tanító és óvodapedagógus-képzők adatait 

válogattam ki, ezeket hasonlítom az összes hallgató létszámához 1990-től 10 évente.  

2. ábra: Az összes felsőoktatási intézmény, a tanító-, és az óvodapedagógus-képzők női 

hallgatóinak aránya az utóbbi 30 évben 
 

 
Forrás: Csécsiné, 2010 és saját adatok 

 



A 2010-es adatok a pedagógusképzés esetén a saját főiskolánkra vonatkoznak, míg a többi az 

Oktatás-statiszikai évkönyv adataiból gyűjtöttem ki (Csécsiné, 2010). 1990-től megfigyelhető a 

nők arányának fokozatos növekedése, de ez nem befolyásolja jelentősen az alsó szintű 

pedagógusképzésben mutatkozó női dominanciát. Az óvodapedagógusok közötti kis átmeneti 

létszámnövekedést a BA rendszer bevezetése, vagyis a 3 év alatti diplomaszerzés lehetőségének 

általánossá válása visszabillentette. (Magyarországon a korábbi rendszer szerint a legtöbb főiskolai 

képzés 4 éves volt, de a felsőfokú óvodapedagógus képzés 1988 előtt 2, azóta 3 éves.) 

Feltételezem ugyanis, hogy az átlagosnál rövidebb idő alatt megszerezhető diploma reményében 

lett vonzóbb ez a képzés átmenetileg 2000 környékén a férfiak körében. A gyakorló óvó bácsik 

között nem jelentkezett ilyen mértékű ingadozás, mint az a 3. ábrán látható.  

3. ábra: A női főállású pedagógusok aránya 3 intézmény típusban 3 évben 

 
                                                                                                                                Forrás: Csécsiné, 2010   

 

A 3. ábra adatai mutatják, hogy az óvodákban csak elvétve van esetleg egy-egy férfi. Az 

általános iskolára vonatkozó számok kissé megtévesztőek lehetnek, ugyanis egyben tartalmazzák 

az alsós tanítókat és a felsős tanárokat. Mi korábban csak a tanítóképzést vizsgáltuk, de arra 

vonatkozó statisztikát nem találtam, hogy hány férfi tanító van a pályán. Saját személyes 

tapasztalataim szerint alsóban is ritka a férfi, mint a fehér holló.  

 

A nevelés korai szakaszában, a gyermekek mintegy 10 éves korukig csak elvétve találkoznak 

férfi mintával az úgynevezett másodlagos szocializációs színtereken, melyet sajnos kiegészít az a 

tény – melynek kifejtése meghaladja ennek a tanulmánynak a lehetőségét –, hogy a válások 

számának növekedésével időlegesen a családokból is hiányozhat az apafigura. Hogy reagálnak az 



apátlan helyzetekre a kisfiúk? Elfogadják-e modellként, példaképként – ahogy a pályára készülők 

azt feltételezik, látni vélik – a női tanítókat, vagy inkább elfordulnak már egész korán még az 

iskolától is, és lázadoznak a női minta ellen, keresik a férfias megnyilvánulási lehetőségeket. 

Szakdolgozóimmal közösen azt próbáltuk megvizsgálni (Rostás, Fodorné, 2003) hogy van-e 

különbség az iskolában, a tanítási órákon a pedagógusok fiúk és lányok felé irányuló 

kommunikációjában. 23 tanítási órán végzett megfigyelés alatt mi azt tapasztaltuk, hogy a fiúk 

uralják a terepet. Az órai közbekiabálások 77%-a a fiúktól származik. A legkiegyenlítettebbek a 

szólítások alkalmával voltak a tanítók, a felszólítások 53%-ban a fiúkat juttatták szóhoz. A 

fegyelmezés alanyai 58%-ban a fiúk, a dicséretek 71%-a, a segítségnyújtás 78%-a irányult 

feléjük.  

Ezek után nagyon kíváncsian vártuk annak a rövid kis felmérésnek az eredményét, melyben 

azt kérdeztük meg másodikos (N= 25 fő, 13:12 a fiú:lány arány) és negyedikes gyerekektől 

(N=29 fő 14:15 a fiú:lány arány), hogy kinek van könnyebb dolga az iskolában. Nemre való 

tekintet nélkül mondták a másodikosok, hogy a fiúknak, mert ők erősebbek, okosabbak, 

ügyesebbek, és fordult meg a vélemény a negyedikesek körében, akik már úgy vélték, a 

szorgalmasabb, fegyelmezettebb lányoknak.  Vizsgálatunkat Kósáné Ormai Vera (1998) Milyen 

vagyok című kérdőíves felmérésének a kissé átdolgozott változatával folytattuk. Ugyanezen 

gyerekeket 22 kérdéskörben önjellemzés készítésére kértük meg. A nem tudom válaszukat nem 

értékeltük, a nagyon jellemzőért 4, a nem jellemzőért 1 pontot kaptak, vagyis a nagyobb 

számérték találóbb, igazabb állítást jelent. Az eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk össze, 

aláhúzással, satírozott háttérrel jelöltük a nemek közötti szignifikáns, vagy tendenciájában arra 

utaló eltéréseket. A sötétebb szürke háttér jelzi mindig azt, hogy a fiúk vagy lányok csoportja ért-

e el magasabb átlagértéket. 

4 kérdésnél találtunk szignifikáns, és további 3-nál tendencia jellegű különbséget a 

másodikosok között. A fiúk erősebbeknek, okosabbaknak érzik magukat, elégedettebbek is 

önmagukkal, és jobban szeretnek iskolába járni, mint a lányok. Tendencia szinten érvényes, hogy 

kevésbé tarják magukat a félénknek, és úgy vélik ők jó tanulók és jó matekosok. 

A negyedikeseknél is szignifikáns különbség mutatkozott az erősség megítélésében, és az 

iskolába járás kérdésénél, de a korábbihoz képest fordult a nemek közötti arány, már a lányok 

szeretnek jobban iskolába járni. Tanulni is jobban szeretnek ekkor már a lányok, és úgy érzik, 

őket dicséri többször a tanító néni. A fiúk ellenben szignifikánsan erősebben tartják ön,agukra 



nézve igaznak, hogy könnyebben lesznek indulatosak. Tendencia szintjén két itemben van 

különbség, az egyik már második osztályban is jelentkezett, de itt újra fordulat következett be, 

mert most a lányok tartják magukat jobb tanulónak, és ők szorgalmasabbnak is érzik magukat, 

mint ahogy a korábbi rövid felmérés mutatta is.  

1. táblázat: 2. és 4. osztályos gyermekek önjellemzésének értékei 
 

Milyen vagyok? 2. osztályos gyermekek önjellemzése 
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Leány 
N=12 
átlag 

2,67 2,73 2,75 2,4 3,17 1,75 2,67 3,25 3 2,67 2,5 2,55 3,17 2,58 2,38 3 3,57 2,36 1,89 2,22 2,2 2,55 

szórás 0,82 0,65 0,89 0,84 0,83 0,87 0,71 0,75 1 0,71 1,09 0,93 0,75 0,67 0,74 0,63 0,53 1,03 1,05 0,97 0,92 0,82 

Fiú 
N=13 
átlag 

2,42 2,45 3,31 3 3,23 2,09 2,45 3,46 2,83 2,6 3,69 2,92 3,1 2,8 3,1 3,1 3,42 3,4 2,1 3,46 2,91 2,5 

szórás 0,79 0,93 0,75 0,82 0,93 1,22 0,93 0,78 1,19 0,84 0,63 0,64 0,88 0,63 0,57 0,99 0,9 0,52 0,99 0,52 1,14 0,8 

   
P< 
0,1 

P< 
0,1 

      
P< 
0,05 

   
P< 
0,05 

  
P< 
0,05 

 
P< 
0,05 

P< 
0,1 

 

 

Milyen vagyok? 4. osztályos gyermekek önjellemzése  

Leány 
N=15 
átlag 

2,64 2,86 3,14 2,93 3,07 2,07 2,38 3,14 2,64 3,07 3,14 2,86 3 2,57 2,64 2,86 3,08 2,71 2,21 1,93 2,85 2 

szórás 0,63 0,53 0,36 0,62 0,73 0,62 0,65 0,53 0,63 0,62 0,53 0,77 0,6 0,65 0,63 0,77 0,67 0,61 0,8 0,62 0,69 0,88 

Fiú 
N=14 
átlag 

2,5 3,07 3,29 2,47 2,8 2,57 2 3,21 2,4 2,93 2,6 2,2 2,79 2,2 2,86 2,8 2,91 2,67 2,4 2,8 3,13 2 

szórás 0,76 0,26 0,47 0,83 0,86 0,85 0,55 0,8 0,63 0,47 0,91 0,86 0,7 0,68 0,53 0,68 0,7 0,49 0,74 0,86 0,64 0,76 

    
P< 
0,1 

 
P< 
0,05 

P< 
0,1 

   
P< 
0,05 

P< 
0,05 

 
P< 
0,1 

     
P< 
0,05 

  

Forrás: Rostás és Fodorné, 2003 

 

Értékelhetjük, hogy másodikban sok gyerek úgy érzi, hogy a tanítónő nagyon szereti őket, a 

lányoknál ez a kérdés kapta a legmagasabb átlagpontszámot. A fiúknál az iskolába járni nagyon 

szeretek vezeti a rangsort, mintha az iskolába járás ekkor még egyfajta kalandvágyat is 

kielégítene. A fiúk, akiknek nagyobb a mozgásigényük, szeretik felfedezni a környezetüket, 

önmagukat jó tanulónak, jó matekosnak, okosnak, erősnek látják, vonzó helyként tekintenek az 

iskolára. Bár azt nem ismerik el, hogy őket sokat dicséri a tanítónő, mégiscsak érzékelik a feléjük 

áramló elfogadást, mert önmagukkal is jóval elégedettebbek, mint a lányok.  

Negyedikben alacsonyabb pontértékek születtek, mint másodikban, s a fiúk számára az 

iskola sokat veszít a vonzerejéből, már kevésbé szeretnek iskolába járni, nem érzik ott jól 

magukat. Talán már lázadnak a szabályok, elvárások ellen? Emiatt állítják, hogy könnyebben 

lesznek indulatosak? Az, hogy a lányokat dicséri többet a tanítónő, ugyan nem igazolódott az 



óramegfigyelések alatt, de az igen, hogy a fiúkat valamivel többet szidják, és lehet, hogy nekik 

már ennyi is elég? A nem nekünk célzott szidást is értékelhetjük dicséretként.   

 

Eredményeink elgondolkodásra, a vizsgálat megismétlésre ösztönöznek, hisz mintánk 

messze nem tekinthető reprezentatívnak. Ezek a tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy 

kimutatható eltérések vannak nem csak a pályára készülő hallgatók fejében élő képben, hanem a 

már pályán lévő pedagógusok viselkedésében is. Öntudatlanul is különbözően kezeljük a 

gyereket, mást várunk el, mást jutalmazunk a fiúk és a lányok esetében. A pedagógusok 

természetesen nem tudtak róla, hogy a nemek felé irányuló kommunikációjuk megfigyelése 

folyik, hisz az meghamisította volna a reakcióikat. A már lezajlott vizsgálat után erről a témáról 

beszélgetést kezdeményezve velük, állították, hogy nem kezelik eltérően a fiúkat és a lányokat. 

Pedagógusként csak akkor van esélyünk arra, hogy váratlan helyzetekben is a pszichológiai, 

pedagógiai törvényszerűségeket helyesen alkalmazva, tanulmányainknak megfelelően járjunk el, 

ha tisztában vagyunk saját implicit elméleteinkkel, hétköznapi magyarázóelveinkkel (M. Nádasi, 

2007). Ezek közül szerettem volna néhányat felvillantani ebben a tanulmányban.  

 

Nem az a célom, hogy a nemi sztereotípiák megnyilvánulásainak kerülésére tegyünk 

kísérletet, csupán az, hogy próbáljuk tudatosítani ezeket, derítsünk fényt tanári viselkedésünk, 

kommunikációnk rejtett elemeire. S tudom, hogy még énképünk vakfoltjainak felderítésénél is 

sokkal nehezebb változást elérni a nemek megoszlásában a katedrán, hisz ennek politikai, 

oktatáspolitikai gyökerei vannak. Amíg a pálya presztízsének, társadalmi megbecsültségének, a 

bérezésnek a kérdésében nem érünk el javulást, nem fog nőni a férfi tanítók száma. Pedig arra 

kérdésre, hogy jó-e az nekünk, ha csak egy nem van jelen gyermekeink életének korai 

szakaszaiban, az iskolába lépést követő időszakban, határozott NEM a felelet. Cikkemmel 

megpróbáltam mérhetően is láttatni azt a feltételezést, hogy az „egyneműség” hozzájárulhat a 

fiúk iskolától történő elfordulásához.   
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