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Az OFI 3.1.5 Pedagógusképzés támogatása 

kiemelt projekt 

Gyakornoki évek szakmai program –  

A gyakornokok felkészítése a gyakornokokat 

támogató rendszerben való részvételre 

Célok és feladatok 
 

 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szakmai 

megvalósulását támogató szakmai, jogszabályi környezet 

kialakításának támogatása 

 A gyakornokok pedagógus kompetenciáinak fejlesztése 

 A gyakornokok felkészítése a Gyakornoki minősítő vizsgára 

Mentorok támogatása 
 

 



Támogató környezet 
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Illeszkedés 

KÉPZÉSI 
MODELL 

gyakorlatközpontú 

blended típusú 
folyamatba 

ágyazott  



A gyakornokokat támogató rendszer céljai 



A támogató rendszer céljai és  

a hozzárendelt elemei 

1. A pályára állás és pályán maradás szakmai feltételrendszere 

• mentori támogatás  

• kollaboratív tanulás  

o erős kapcsolatok kialakítása,  

o egyéni és közös célok,  

o egyéni és közös tevékenységek,  

o közös értelmezések,  

o közös tudás létrehozása műhelyeken és online 

környezetben (Moodle) 

• együttműködések,  

• tanulás hálózatban, 

• intézményi hasznosulás,  

• tudásmegosztás,  

• multiplikáció; 



A támogató rendszer céljai és  

a hozzárendelt elemei 

2. Szereptudatosság és szerepbiztonság erősítése 

• tudatosan felépített, koherens program (a minősítővizsga 

követelményeihez igazodóan), 

• folyamatos visszajelzések (non-direktív, személyközpontú 

kommunikáció), 

• mentori és tutori támogatás (funkciók, felépítés); 

3. Intézményi integráció  

• együttműködések 

• társas tanulás 

 



Mentori feladatok, módszerek, eszközök 

•Bevezetés az intézmény életébe 

•Bevezetés a szakmai környezetbe 

•Szakmai dokumentumok megismertetése 

•Támogatás a szakmai feladatok tervezésében, megvalósításában 

•Visszajelzések, szakmai és érzelmi támogatás 

•Felkészítő támogatás a minősítő vizsgára (portfólió, foglalkozáslátogatások, 

elektronikus bemutató) 

 

 

 

        a gyakornokok közös és egymástól való tanulásának hatékonysága 

mentorok és gyakornokok kölcsönös tanulása 

 

 

 

 

egy intézményben dolgozó mentor-gyakornok párok   

a mentor és a gyakornok különböző szakos tanárok is lehettek 

egy mentor - több gyakornok (is) 



A szakmai együttműködés támogatása 

 mentorálás intenzitásának és szakszerűségének növelése, 

 

 internetes felületet biztosítása és működtetése a résztvevők 

együttműködéséhez (Moodle keretrendszer, online tanulási 

környezet)  

 

 formális és informális kapcsolatok kialakítása: műhelymunkák 

 önreflexiós készség fejlesztése  

 

 mentori támogatásban rejlő lehetőségek hatékony kiaknázása  

tutorálás 

 



A résztvevők 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

22 intézmény,  

46  gyakornok, 22 mentor 

Budapest és egyéb 
városok 10-10 

intézmény 

Óvónők 
+ tanítók 

Óvónők, 
tanítók, 
tanárok 

2 kistelepülés 

Középiskolai 
tanárok 





A program főbb tevékenységei 

 2 napos képzés – mentoroknak és gyakornokaiknak 

 3 jelenléti műhely 

 2 webinárium 

 szakmai kommunikáció a Moodle felületen 

 dokumentálás a mentorok és a gyakornokok saját 

szakmai tevékenységei (tervezés, jegyzőkönyvek és 

reflektív naplók  dokumentumsablonok) 

 



Szakmai kommunikáció a Moodle felületen 

„Helyzet van!”  

  két tanórakezdés filmen  

  eszmecsere, tapasztalatok megosztása 

Online műhelyek  

                        webinárium (virtuális osztályterem) 

  prezentációk adott témában  

  kérdések, vita (szóban és chaten) 

 



A tutori tevékenységek 

A képzők 
tutori 
szerepben 
  

tutor - 
csoportok 

Tartalmi feladatok 
(visszajelzések, 
összegzések, 
előkészítés – 
naplók, webinárium, 
műhelyek, 
összegzések) 

A megvalósítás 
módja, a 
kapcsolattartás 
elemei 

A Moodle felületen 
meglévő 
dokumentumok 
tartalmi összegzése 

Tapasztalatok 
rögzítése 

Beszámolók a 
csoportok munkáiról 

Záró tanulmány 

A mentorok felé A mentorok 

és 

gyakornokok 

felé 

A pilotprogram 

felé 



A tutori tevékenység 

Fórumok – szinkron és aszinkron 

kommunikáció közösség szerepe 

Témafelvetés, moderálás, motiválás  a 

tartalmat a résztvevők 

generálják (mentor/gyakornok fórum; 

webinárium, egyéni üzenetek) 

A visszajelzések célja, 

a kommunikáció elemei  



Résztvevői produktumok 

Pedagógus szakmai fejlődési terv és 

Mentori terv 

Célok:  

• rövid, közép- és hosszú távú,  

• a szaktárgyhoz kapcsolódó,  

• a minősítővizsga elérését szolgáló célok,  

• sikerkritériumok, kompetenciaterületek,  

• a célok fontossági sorrend szerint,  

• feladatok – egyéni, intézményi, intézményen kívüli; 

 Mentori reflektív naplók (tartalmi elemek és technikai 

megvalósításuk) 

 Gyakornoki reflektív naplók (tartalmi elemek és technikai 

megvalósításuk) 

 



A mérés célja, eszközei 

Cél: 

a támogató rendszer eredményességének,  

hatékonyságának a mérése; 

Eszközök: 

A Moodle felület méréshez kapcsolódó funkciói 

online kitölthető és exportálható kérdőívek 

online kitölthető és exportálható reflektív naplók,  

online aktivitás – fel/letöltések, fórumhozzászólás, 

kollaboratív tevékenységek 

Interjúk 

 tartalomelemzés 

 



Résztvevői visszajelzések - kérdőívek 

A mentori szerep fajsúlyossá válása 

mentori terv elkészítése 

pilotprogramon kívüli támogató/nehezítő körülmények és/vagy szereplők 

ajánlások (intézményvezetők, idő) 

A mentori kompetenciák fejlődése és fejlesztése 

fejlődés minden kompetenciaterületen 

inspiráló együttműködések  

szemléletváltás: felelősség a gyakornok szakmai fejlődéséért 

tutori támogatás 

önreflexiók – kétségek a szerepnek való megfeleléssel kapcsolatban 

Együttműködés és társas tanulás 

kommunikáció, közös gondolkodás, problémamegoldás 

együttműködés, tapasztalatok megosztása (mentor-mentor) 

személyes kapcsolat, érzelmi támogatás (mentor-gyakornok) 

gyors visszajelzések, hasznos információk, pozitív, kritikus barát kapcsolat (tutor-

mentor) 



Résztvevői visszajelzések – reflektív naplók 

„Célul tűztem ki továbbá a reflektív gondolkodásmód kialakulását, ami úgy érzem, 

megvalósult. A tanév elejéhez képest sokkal tudatosabban tervezem munkámat, 

folyamatosan végzek önelemzést.” (gyakornok, tanító) 

 

„Szakmai együttműködésünk eredményesnek mondható, természetesen a gyakornok 

annyi javaslatot/módszert épít be a pedagógiai tevékenységébe, amennyit ő maga 

gondol, vagy amelyekkel azonosulni tud...”(mentor, óvodapedagógus) 

  

„Tervezem, hogy továbbra is rendszeresen járok a kollégákhoz hospitálni, mert 

rengeteg tapasztalatot, ötletet láthatok.” (gyakornok, óvodapedagógus) 

  

„Elmondható, hogy gyakornok kollégám már a teljesen beépült a nevelőközösség 

életébe, a programban való részvételével, a minősítő vizsga letételével elismerést 

vívott ki kollégái körében.” (mentor, tanító) 

 

„Senki sem mehet addig nyugdíjba, amíg a felhalmozott tudását át nem adja.” (mentor, 

óvodapedagógus)            

 



Néhány javaslat a mentorálás optimális feltételeihez 

Mentor csak önként vállalkozó 

pedagógus legyen 
 

Egy mentor két gyakornoknál többel ne 

foglalkozzon  
 

A mentor (és a gyakornok) számára időt 

kell biztosítani a közös, szakmai 

tevékenységeikhez  
 

Az intézményvezetés (és a 

nevelőtestület) támogassa a mentor 

munkáját 
 





Folyamatba ágyazott, együttműködésen alapuló 

képzésfejlesztés 

MMK – 22 fő 
 

1. 30 órás mentorképzés fejlesztése: 

Felkészülés mentori feladatokra 

Tematikai egységek tervezése, 

kipróbálása, véleményezése 

Műhelyek 

2. Intézmény- és foglalkozás 

látogatások 

3. Olvasókönyv 
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