A PEDAGÓGUSPÁLYA
KEZDŐSZAKASZÁNAK
TÁMOGATÁSA
Egy pilotprogram tapasztalatai,
eredményei
Sallai Éva

„A tanári pályakezdés szakasza a tanárok
szakmai szocializációjának és
kompetenciafejlesztésének döntő
szakasza. Ekkor alakulnak ki a
személyiségspecifikus rutinok, észlelési
minták és megítélési tendenciák, valamint
a szakmai identitás alapjai.”
(Terhart Ewal)

„A „Gyakornoki Minősítő Vizsgák” és a „Pedagógusjelöltek felkészítése” pilot
projektek és a minősítési rendszer kidolgozása, és a kidolgozott szempontrendszer
alapján vizsgatematikák, eljárásrend, értékelési szempontok kidolgozása és
gyakorlati tesztelése” tárgyú kutatás–fejlesztési–innovációs tevékenység

Gyakornoki évek szakmai programja
• Mentorok felkészítése/műhelyfoglalkozások
• Gyakornoki esetmegbeszélések
• Mentor és gyakornok közös munkája

Gyakornoki minősítő vizsga
• Programfejlesztés
• Portfólió feltöltés
• A próbavizsgák lebonyolítása

Hazai és nemzetközi előzmények
Nemzetközi tapasztalatok
• 2000-es évek elejétől külön programok a
pályakezdők segítésére
• 6 ország gyakorlatának vizsgálata
Hazai előzmények
– 2001 pedagógus életpálya-modell
– 2003 pályakezdők kutatás - Nagy Mária
Igazolást nyer a mentorálás szükségessége
– 2009-ben mentorképzés indulása
– 2013 életpályamodell bevezetése

A „Gyakornoki évek szakmai programja”
kipróbálásának elemzése
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falus Iván az elemzőcsoport vezetője
Czirfusz Dóra
Hütter Eszter
Kissné Zsámboki Réka
Katona György
Nagyné Fóris Katalin
Orgoványi Judit
Ritter Andrea
Sallai Éva

Az elemzés célja

• A pilot program tapasztalatainak összegyűjtése,
feldolgozása, eredmények bemutatása,
• kritikus viszonyulás a megvalósult
tevékenységekhez, az alkalmazott
dokumentumokhoz,
• a tanulmányok alapul szolgáljanak a dokumentumok,
programok, mentori felkészítés megfelelő
korrekciójához.

Az elemzés módszerei

• A pilot program megvalósítása közben megszületett
dokumentumok elemzése. (írásos dokumentumok és
órafelvételek)
• A mentorok és a gyakornokok három alkalommal
történő kérdőíves kikérdezése.
• A kutatók személyes résztvevő megfigyelései
konferenciákon, mentorműhelyeken és a gyakornoki
összejöveteleken.

Adatforrások
•
•
•
•
•

Mentori kérdőívek (1., 2., összegző, záró)
Gyakornoki kérdőívek (1., 2., záró)
Kontroll csoport gyakornoki kérdőív (záró)
Videofelvételek, gyakornoki óra és óraelemzés (1. és 2. )
Mentori munkanaplók (elektronikus)
diagnosztikus értékelés, fejlődési terv és annak
követése
óraelemzések
konzultációk, felkészülés a minősítő vizsgára stb.
• Mentori-gyakornoki műhelyek jegyzőkönyvei
• Gyakornoki portfóliók
• Értékelési lapok (óralátogatás, portfólió, minősítő vizsga)

A minta jellemzői
Teljes minta – több mint 100 mentor, több mint 150 gyakornok
(kontrollcsoport kb. 150 gyakornok)
Szűkített minta - 30 mentor 30 gyakornok
(dimenziók szerinti mintavételi eljárással)
• 5 óvodapedagógus
• 5 tanító
• 10 általános iskolai tanár
• 10 középiskolai tanár
• 10 képzett mentor
• 20 nem képzett mentor
Nem lehet széles körű általánosításokat megfogalmazni.

Főbb elemzési területek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A mentori tevékenység tapasztalatai
A gyakornoki tevékenység tapasztalatai
A gyakornoki kompetenciák értékelése – az
indikátorok
A diagnosztikus értékelés és az egyéni
fejlődési terv sajátosságai, kapcsolata
Az óraelemzések tapasztalatai
A gyakornoki portfólió készítésének
tapasztalatai
Az óvodapedagógia szakterület tapasztalatai

1. Mentori munka tapasztalatai
Elemzési kérdések (10)

• Milyen tevékenységeket ítélnek hasznosnak a
gyakornok fejlődése szempontjából?
• Mi segíti és mi gátolja a hatékony mentorálást?
• Mennyire tartják eredményesnek a mentorok a
munkájukat a különböző mentori kompetenciák
mentén?

A mentorok képzettsége és tapasztalata a
pilotprogram előtt (N=112)
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Milyen körülmények, milyen szereplők
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A mentori feladatok teljesítésének
önértékelése (1–5 skála) (n=112)
10. személyes támogatás biztosítása

4,919

3. pozitív visszajelzések adása

4,818

1. hatékony együttműködés kialakítása

4,739

2. a kapcsolattartás jó formáinak kialakítása

4,730

16. az intézményi életbe való bevezetés

4,667

26. a minősítő vizsgára való felkészítés

4,640

20. a gyakornok munkájának fejlesztő értékelése

4,606

7. a pedagógus szakma szépségének megmutatása

4,600

13. módszertani segítség adása

4,586

17. a tantestületi közösségbe való beilleszkedés segítése

4,577

23. a meglátogatott órák szakszerű elemzése és értékelése

4,555

25. a portfólió elkészítésének segítése

4,550

14. a tanulók viselkedésének irányításához segítség adása

4,527

9. a gyakornok tapasztalatszerzésének megszervezése

4,500

6. a tapasztalatok feldolgozását segítő kérdezés

4,459

4. jógyakorlatok bemutatása

4,423

21. a gyakornok munkájának minősítő értékelése

4,423

27. a gyakornok portfóliójának értékelése

4,396

11. reflektivitás fejlesztése

4,355

22. a gyakornok diagnosztikus értékelése

4,355

12. a pedagógus kompetenciák pontos értelmezése

4,351

15. a gyakornok kompetenciáinak fejlesztése
5. a gyakornok önértékelésének fejlesztése

4,345
4,324

18. konfliktusok kezeléséhez segítség adása

4,297

8. szaktudományi segítség adása

4,291

24. az értékelő eszköz (indikátorlista) értelmezése
19. a gyakornoki kompetenciák fejlettségének megállapítása

4,291
4,261

2. A gyakornoki tevékenységek
tapasztalatai
1. A gyakornokok hogyan észlelik a pedagógiai
helyzeteket, milyen forrásokra támaszkodnak
problémás helyzetekben?
2. Miben érzik erősnek magukat és miben szeretnének
fejlődni?
3. Megjelenik-e a reflektív szemlélet a gyakornokok
gyakorlatában?

Eredmények
• A gyakornokok problémák iránti érzékenysége
megfelelő. A problémák megoldásában a
megszerzett ismeretekkel szemben sokkal nagyobb
jelentőséget tulajdonítanak a kollégáktól elsajátított
tudásnak és a saját szakmai kreativitásuknak.
• A gyakornokok erősnek érezték magukat az
óratervezésben, óraszervezésben, szakmai
felkészülésben és a gyerekekkel való
együttműködés terén. A kommunikációjukat
szeretnék fejleszteni. ( Értékelés????)
• A reflektivitás jelen volt a gyakornokok munkájában.

3. Kompetenciák mérése - indikátorok

Érvényesség és megbízhatóság kérdése (77 indikátor)

1. A portfólió és a vizsga-óralátogatás indikátorokkal
történő mentori értékelései közötti különbségek
2. A mentorok és a külső értékelők által végzett,
indikátorok szerinti záró vizsgaértékelés
összehasonlítása
3. Az azonos kompetencia értékelésére szolgáló
indikátorok közötti kölcsönös korreláció értékei –
Cronbach-féle alfa

Eredmények

• A kisszámú eltérés (3 indikátor) arra enged
következtetni, hogy mindkét forrás hasonló dolgot
értékel hasonló pontokkal.
• A mentorok és a külső értékelők értékelései között
szignifikáns különbség (29 indikátor esetében).
• Az egy kompetenciához tartozó indikátorok
koherensek, valóban ugyanannak a kompetenciának
az elemeit értékelik.

5. A diagnosztikus értékelés és az egyéni
fejlődési terv

1. Hány indikátorra térnek ki a mentorok a
diagnosztikus értékelés kapcsán?
2. A fejlődési terv mennyiben támaszkodik a
diagnosztikus értékelés eredményeire?
3. A fejlődési terv milyen mértékben tartalmaz kellően
konkrét, pontos feladat-kijelöléseket, amelyek
megfelelően irányítják a gyakornok tevékenységét?

Eredmények

1. Az említett indikátorok köre meglehetősen szűk,
nagy különbség a mentorok között.
2. A diagnosztikus értékelés és a fejlődési terv
kapcsolódásában komoly hiányosságok
tapasztalhatók.
3. A fejlődési tervek között nagy különbségek vannak,
a feladatkijelölések sok esetben túlságosan
általánosak.

6. Óraelemzések tapasztalatai

• Milyen tényezők határozzák meg az óraelemzések
jellemzőit?
• Az óraelemzésben mennyi az edukatív és mennyi a
segítő elem?
• Milyen mértékben jelenik meg az óraelemzésekben a
gyakornokok reflektivitásának fejlesztése?

A képzett és nem képzett mentorok óraelemzés
értékeléseinek összehasonlítása
4,611
4,655
4,556
4,310

1. Az óramegbeszélés légköre elfogadó-e, barátságos-e? Mennyire…
12. Mennyire ad a mentor a gyakornoknak pozitív visszajelzést a…
3,667

4. Minden szükséges dimenzióra kitér a megbeszélés? (gyerekekkel…
2. Jól strukturáltan, szempontok alapján vagy kronológiailag…
3. A mentor segíti-e hogy a gyakornok megfogalmazza, mit…
6. Összekapcsolják-e a gyakorlati problémákat az elméleti tudással,…
8. A mentor jó gyakorlatának, tapasztalatának megosztása…
7. A mentor mennyire segíti az önreflexiót, a valódi reflektivitás…

2,862
2,000

10. A mentor kritikai megjegyzései t - ha vannak - megtámogatja-e…
5. Vezeti-e a mentor a gyakornokot a szakmai problémák kellő…

14. Történik-e utalás a gyakornok addig megtett fejlődési útjára, a…

1,444

15. Mennyire rajzolódik ki, mit tanult a gyakornok az…

1,444
1,138
1,222
1,000
1,000
1,000

16. Kér-e a mentor visszajelzést a közös munkáról, az…
Képzett mentor

2,857

2,724
3,000
2,517

11. A mentor megfogalmaztatja-e a gyakornokkal a…

13. Vannak-e a gyakornoknak kérdései a mentorához?

3,278
3,586
3,500
3,440
3,889

2,724

9. Elkerüli-e a mentor az "én így csináltam volna", "jobb lett volna,…

Nem képzett mentor

2,034

4,276
4,333
4,103
4,389
4,069

3,556
4,389

7. A gyakornoki portfólió készítésének
tapasztalatai

• Mennyire használható a portfólió, mint eszköz a
kompetenciák bemutatására?
• Alkalmas-e a portfólió az óralátogatással együtt a
gyakornok kompetenciáinak és felkészültségének
megállapítására?
• Hasznosnak látják-e a portfólió készítését a
gyakornokok és a mentorok?

Eredmények

• A portfólió szerepét pozitívan értékelik, alkalmasnak
tartják a kompetenciák bemutatására és
értékelésére.
• A kontrollcsoportban és a programban részt vevő
gyakornokok válaszai között szignifikáns különbség
a hasznosságot illetően!!
• A portfólió megkedveltetése, habituálissá tétele a
kísérleti csoportban kevésbé sikerült.

8. Óvodapedagógiai szakterület
tapasztalatai, javaslatok
• A foglalkozás-látogatásokkal kapcsolatban célszerű
lenne a résztvevők körének pontos meghatározása és a
szerepek tisztázása már a látogatást megelőzően
• A portfólió dokumentumaival kapcsolatos
plágiumproblémák orvoslására célszerű lenne egy
plágiumszabályzat megalkotása.
• Az óvodapedagógus mentorok jelentős hányada nem
tartotta teljes mértékben eredményesnek az
indikátoralapú értékelési eszköz alkalmazását (rövidebb,
óvodai munkára értelmezett indikátorlista)

A videokonferenciával támogatott vizsgakísérlet (Kis-Tóth Lajos)

Összegzés, javaslatok
Sikeres pilotprogram (364 sikeres vizsga), a kérdésekre
felelősségteljesen válaszoló gyakornokok és
mentorok
Legjelentősebb javaslatok:
• A kezdőszakasz támogatására országos koncepció
kidolgozása, az elképzelések és a törvényi
szabályozás összehangolása
• Az indikátor-alapú értékelő eszköz
megbízhatóságának és érvényességének további
vizsgálata, az értékelők felkészítése
• A gyakornoki évek szakmai programjának
kidolgozása, folyamatos fejlesztése - alap és
kiegészítő modulok (1+4)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

