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Bevezető
Számos kutatás támasztja alá, hogy a pedagógussá válás folyamatában a pályakezdés
időszakának sajátos és kiemelkedően fontos szerepe van. A pedagógus ekkor próbálja meg ötvözni a felsőoktatási tanulmányai során elsajátított elméleti ismereteket
a mindennapi iskolai gyakorlattal. A képzés ideje alatt már szerzett tapasztalatokat:
a gyakorlóhelyén eltöltött időszakban tanított, gyerekek közelében tevékenykedett,
és különböző pedagógiai feladatokat is ellátott, de ekkor még nem önállóan, hanem
mentora (szakvezető tanára) segítette, folyamatosan látogatta az óráit, és rendszeres
konzultációkat, szakmai támogatást biztosított részére. A diploma megszerzése utáni
álláskeresés, az önálló pedagógusi pálya megkezdése azt is jelenti, hogy olyan új helyzetbe kerül, amelyben folyamatosan tanulnia kell. Ilyen például a szervezetbe való
beilleszkedés, az önálló pedagógiai tevékenység több osztállyal napi több tanórában,
és idetartozik a tanórán kívüli feladatok ellátása is. Az új kihívásoknak való megfelelés eredményességét, a közösségi beilleszkedést, a tanítás iránti motiváció megtartását
segítheti az a szakmai támogatás, amely – bár a gyakorlóiskolainál kevésbé szoros –,
mégis egyfajta biztonságot adhat a pályakezdés első éveiben. A szervezett támogatás
biztosítása azért is kiemelkedő jelentőségű, mert – mint azt kutatási eredmények mutatják – hosszabb távon a pályán maradást is alapvetően befolyásolják az első években
szerzett tapasztalatok. Kérdés lehet ugyanakkor, hogy kiket tekintünk pályakezdő pedagógusnak, milyen hosszú ideig tart ez a támogatott időszak. A különböző kutatások
leggyakrabban az első három évről beszélnek mint a legkritikusabb időszakról.
A diploma megszerzése utáni gyakornoki időszak más értelmiségi pályákon
(például orvos, jogász) már régóta bevett gyakorlatnak számít. A pedagóguspálya
kezdő szakaszában nyújtandó támogatás szükségességét számtalan kutatás bizonyította, e hiányra válaszolva előbb hároméves, majd kétéves támogatást írt elő a hazai
jogalkotó. A formális támogatási időszak végén a gyakornoki státuszban dolgozó
pedagógus minősítővizsgán bizonyítja, hogy rendelkezik a pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges jártasságokkal, kompetenciákkal. Ez a rendelkezés szorosan
kapcsolódik a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez is.
Ebben a tanulmánykötetben egy kutatás eredményeit foglaljuk össze, szélesebb kitekintéssel. Kötetünk öt tanulmányt tartalmaz, amelyek a gyakornoki rendszer gyakorlatban való megvalósulására, valamint a pályakezdő pedagógusok bemutatására
fókuszálnak. Kutatásunk elméleti keretét a szakirodalomból ismert, három i-ként
jelölt folyamat adja, amelyben az alapképzés (initial education), a pályakezdés (induction education), valamint a továbbképzés (in-service education) különül el egymástól.
Imre Anna és Imre Nóra munkája nemzetközi kitekintést ad a kezdő pedagógusok
számára biztosított pályára segítő programokról, felhíva a figyelmet az Európai Unió
bevezető programokkal kapcsolatos ajánlásainak tartalmi elemeire, különös tekintettel a személyes, a közösségi, valamint a szakmai támogatás biztosítására.
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Egy iskolavezetők körében végzett, reprezentatív kérdőíves vizsgálatba beillesztettünk néhány kérdést a pályakezdő pedagógusokról. E kutatásban pályakezdőnek
azokat tekintettük, akik legfeljebb három év tanítási tapasztalattal rendelkeztek.
A felmérés eredménye alapján látható, hogy az intézmények közel egyharmadában
nincs ilyen pedagógus, s az is jellemző, hogy ahol van, ott a létszámuk kevés. Fehérvári Anikó írása az intézményvezetők pályakezdő pedagógusokról alkotott véleménye és támogatásuk lehetőségeinek bemutatása mellett rávilágít az oktatási egyenlőtlenségek pedagógusokat, így pályakezdő pedagógusokat is érintő dimenziójára.
A kötet további részében egy kvalitatív vizsgálat eredményeit mutatjuk be. E kutatásban a vizsgálandó célcsoportot nem korlátoztuk csupán a gyakornokként dolgozó pedagógusokra, hanem a támogatási folyamat más résztvevőire és tevékenységükre, így kiemelten a mentorokra és az intézményvezetőkre is kiterjedt a figyelmünk.
Bemutatjuk, milyen feladatokat ad nekik, milyen elvárásokat támaszt az intézményvezetés és a pedagógus szakmai közösség a pályakezdőkkel szemben, kik és milyen
eszközökkel tudják segíteni e feladatok sikeres megoldását. Imre Anna és Imre Nóra
munkája az intézményvezetők humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos nézeteit, a pályakezdő pedagógusoknak biztosított támogatási formákat és lehetőségeket
mutatja be.
Jankó Krisztina és Szemerszki Marianna írása a mentorokra fókuszál, részletesen
bemutatja, kik lesznek mentorok, hogyan tudják megvalósítani e tevékenységüket,
miként alakul a gyakorlatban a mentor-gyakornok párok munkája, milyennek látják a gyakornokok felkészültségét, és milyen támogatásra lenne szükségük, men�nyire szervesül e tevékenység az intézmény életében.
Kállai Gabriella és Sági Matild írása a pályakezdő pedagógusok pályaválasztási
motivációit, felsőoktatási tapasztalatait, álláskeresését, valamint pályakezdési, gyakornoki élményeit tárja fel.
A kutatásban kismintás, egyéni interjús adatfelvételt alkalmaztunk, ezért a tanulmányokban tett megállapításaink általánosításra nem alkalmasak, ugyanakkor
néhány olyan gondolat, probléma vagy összefüggés felszínre került, amely megalapozhat egy szélesebb körű, kvantitatív vizsgálatot.
Eredményeink hasznosak lehetnek a pedagógusképző intézmények és az oktatásirányításban dolgozók számára, képet adva a pályakezdő pedagógusok szakmai
szocializációjának folyamatáról, a támogató erőforrásokról és a felmerülő nehézségekről.
Budapest, 2016. május
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A szerkesztő

Imre Anna – Imre Nóra

Pályakezdő pedagógusok támogatása –
nemzetközi tükörben
Bevezetés
A pedagógusi gyakornoki rendszer kialakulása több előzményhez köthető: a megalapozott és élethosszig tartó szakmai fejlődés igénye mellett mindenekelőtt ahhoz,
hogy egyre több országban probléma a tanári utánpótlás, amit az is súlyosbít, hogy
a pedagógusok jelentős arányban hagyják el pályájuk kezdetén a szakmát. Hozzájárult a rendszer kialakításához az a kutatási tapasztalat is, hogy a felsőoktatásból
kikerülő pályakezdőket felkészületlenül érik a gyakorlat valós körülményei (OECD
2005; Falus 2014). Láthatóvá vált, hogy a felsőoktatás nem képes kész, minden környezetben sikeresen működő tanárokat kibocsátani. Hasonló következtetés vonható le a kompetenciaalapú tanárképzés tervezése nyomán is: világossá vált, hogy
vannak tanári kompetenciák, amelyek kialakulásához jobb feltételeket teremtenek
a gyakorlati tanítás körülményei. A gyakornoki szakasz az, ami képes hidat verni a képzés és a gyakorlat között. A mai rendszer több fejlődési szakaszon ment
keresztül: először a határozatlan idejű munkaszerződést, vagyis a munkaadók és
munkavállalók közti hosszabb elköteleződést megelőző próbaidőszakot jelentette,
majd a fokozatos professzionalizálódásnak köszönhetően megjelent a személyes támogatás, azaz a mentorálás is. A 2000-es évek óta általánossá vált ez a támogatási
forma, és a gyakornoki rendszer átalakult egy átfogóbb pályaszocializációs rendszerré (Falus, 2014).
A fejlett országok többségében már az ezredforduló előtt különböző formában
támogatták a pályakezdő tanárokat, hogy ne csak túléljék a tanítás első éveit, hanem később is felhasználható tapasztalatokat és sikerélményeket szerezzenek a
folytatáshoz (Beijaard és Papanaoum, 2002). A pedagóguspálya kezdeti szakaszát
a szakirodalom bevezető periódusnak (induction period) vagy átmeneti szakasznak
(transition phase) is nevezi, mely egyfajta átmenetet jelent a tanárképzésből az iskola
világába vagy másképpen a hallgatói létből a tanárszerepbe. Ez egy nagy jelentőségű
időszak, mivel ezekben az években tehet szert a pályakezdő olyan készségekre és
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kompetenciákra, amelyek a szakmai identitás megteremtésével együtt a tanári pályán tarthatják (Hebert és Worthy, 2001).
Kik tekinthetők pályakezdő pedagógusnak? – tehető fel a kérdés. Mindazok,
akik felsőfokú képesítésük megszerzése után első tanítási évüket töltik az iskolában.
Több kutató állásfoglalása szerint azonban még a második, illetve a harmadik éve
tanító pedagógusok is annak minősülnek (Veenman, 1984). A kezdő pedagógusok
megfelelő gyakorlati tapasztalat hiányában számtalan problémával küszködnek.
Ezért is nevezi az angol és német szakirodalom ezt az első pár évet gyakorlati sokknak (reality shock, transition shock; Reinwascheffekt). A kifejezés azt a krízist jelenti,
amikor a pályakezdő a tanárképzés során még fennálló eszméi, ideáljai ütköznek a
mindennapos osztálytermi gyakorlattal, ami nemritkán sokkszerűen éri a kezdő
tanárokat, még akkor is, ha már a tanárképzés éveiben is számos gyakorlati nehézséggel találkoztak. Ezek a szakmai és személyes kihívások még egy jól szervezett,
többféle támogatási formát magába foglaló bevezető program mellett is komoly erőforrást igényelnek minden pályakezdőtől.

Nemzetközi helyzetkép
Jelen, nemzetközi helyzetképet bemutató írásunk az egy évtizeddel korábbi
OECD-tanulmányra és két uniós kiadvány adataira épül. Ezek felhasználásával
igyekszünk képet alkotni a gyakornoki szakasz sajátosságairól az európai országokban, kitérve az uniós szakpolitika által megfogalmazott javaslatokra is.

Pályára segítő programok
Az élethosszig tartó tanulással és szakmai fejlődéssel összefüggő gondolat nyomán
kirajzolódó, a pedagógusi pályát átfogó pályaszakaszok közül ez a középső fázis a
tanárképzést követő és a végleges pályára lépés közötti néhány éves átmeneti szakaszt foglalja magába. Az OECD és az uniós szakpolitika egyaránt hangsúlyozza
annak fontosságát, hogy ebben az időszakban kell biztosítani a pályakezdő pedagógusok számára azt a strukturált támogatást, melynek segítségével leküzdhetők
a tanári pálya kezdetén jelentkező nehézségek. A bevezető programok terjedése az
ezredfordulót követően felgyorsult, a folyamat jól követhető a nemzetközi kiadványokon és adatokon.
A 2000-es évek elején az OECD egy tanárpolitikákkal foglalkozó projektje elemezte a tagországok pedagógusokra irányuló szakpolitikáit, köztük a bevezető szakasz sajátosságait is. Az elemzés tapasztalatai és a kapcsolódó ajánlások a Teachers
Matter című kiadvány révén váltak ismertté. A 2002-ben induló, 2-3 évig tartó
vizsgálat idején pályára segítő program a részt vevő 25 ország közül 10 országban
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működött, Magyarországon még nem (OECD, 2005). A létező programok két hónaptól két évig terjedtek. A legtöbb országban a kezdő tanárok nem kaptak munkaidő-kedvezményt, kivételt néhány ausztrál állam, Anglia, Franciaország és Izrael
jelentett. A mentori feladatokat ellátók számára egyes országokban munkaidő-jóváírással ellentételezték a feladatvállalást (pl. Dánia, Skócia), más országokban pénzügyi juttatást is adtak (pl. Svájc, Görögország), Svédországban pedig a mentorok
választhattak a két lehetőség közül. A bevezető programok vizsgálatára is említ a
kiadvány példát, amely megkülönbözteti az alacsony és a magas intenzitású programokat. Az előbbiek formális eligazítást nyújtanak, egyszeri alkalommal vagy kis
gyakorisággal, az utóbbiakban a kezdő tanár hosszabb ideig kap segítséget, amit
képzés és munkaidő-kedvezmény is kiegészít (OECD, 2005).
Az elmúlt másfél évtizedben az Európai Unió oktatáspolitikájában is egyre nagyobb figyelmet kapott a pedagógus pálya kezdeti szakasza. Az Eurydice egy 2015ös kiadványának adatai szerint a frissen végzett tanárok az európai országok közel
kétharmadában részesülhettek a központilag szabályozott bevezető szakasz által
kínált lehetőségekben. A korábbi Eurydice-kiadványok (Eurydice, 2002; 2013) adataival összevetve jól látható az a változás, mely szerint az utóbbi néhány évben egyre
több európai ország – az uniós oktatáspolitikai ajánlásokat követve – szabályozta a diplomás, frissen végzett tanárok pályakezdését, olyan támogatási programot
dolgozva ki, mely segíti pályán maradásukat és szakmai fejlődésüket. Az Eurydice
2002-es jelentése szerint a frissen végzett pedagógusnak nyújtott támogatás 10 európai államban volt jelen, mely nem az alapképzés részét képezi, hanem az iskolában foglalkoztatott tanárnak szólt. A kiadvány megállapítása szerint ez a támogatási
típus egy új tendenciát képvisel, így még viszonylag kevés országban működik (Eurydice, 2002). A 2013-as Eurydice-jelentés már arról számolt be, hogy az országok
felében, 17 tagállamban működik indukciós program (Eurydice, 2013). A legújabb,
2015-ben megjelent kiadvány pedig azt említi, hogy az országok több mint kétharmadában, 24 uniós és társult országban működik ilyen program (Eurydice, 2015).
A legújabb Eurydice-jelentés szerint a bevezető szakasz sokféle módon valósulhat meg (1. ábra). Az országok többségében a pályakezdő pedagógusok számára
a bevezető programban való részvétel kötelező, néhány országban pedig ajánlott
(pl. Észtország, Szlovénia). Néhány országban – Magyarország, Portugália, Monte
negró, Macedónia, Szerbia – a bevezető szakasz a mentorrendszerre korlátozódik.
Svédországban a bevezető programokat helyi, intézményi szinten szervezik, és a pályakezdő pedagógusok számára kizárólag a mentor által nyújtott támogatás kötelező (Eurydice, 2015).
Az indukciós szakasz többnyire értékeléssel zárul, mely megerősíti a pályakezdőt
tanári státuszában. A lengyel modellben a kezdő tanár szakmai státuszának első
fázisát tölti ebben a bevezető szakaszban, melynek sikeres zárása után kerülhet át a
második fokozatba.
11
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A bevezető szakasz

Kötelező
Ajánlott
Mentorálásra korlátozott
Nincs a képesített tanárok számára
Kötelező és mentorálásra korlátozott
Nincs adat

1. ábra. A bevezető szakasz típusai a frissen végzett tanárok támogatására
a központi szabályozás szerint (2013/14)
Forrás: Eurydice, 2015.

A legáltalánosabbnak tekinthető modell alapján a bevezető program az iskola
vezető által szervezett folyamat, ő nevezi ki a mentort a kezdő tanár támogatása
érdekében. A mentor többnyire egy tapasztalt pedagógus, aki az esetek egy részében
speciális felkészítésben, képzésben is részesül. A program keretében a pályakezdő
pedagógus szakmai megbeszéléseket folytat mentorával, aki segítséget nyújt az óra
tervezéséhez és/vagy tanácsokat ad különböző pedagógiai kérdésekben.
A bevezető szakasz hossza tagállamonként változó képet mutat. Az országok túlnyomó részében a központilag szabályozott indukciós szakasz egy évig tart. Ennél
hosszabb időtartamú – két évig tartó – támogatás csak hazánkban és Máltán van,
illetve Németországban, ahol tartományonként eltérő a szabályozás.
A legtöbb országban az indukciós szakasznak egyaránt vannak formatív és
szummatív komponensei, aminek keretében a pályakezdő tanárok egyéni, személyes segítséget kapnak, és szakmai továbbképzéseken vehetnek részt. Ezekben az
indukciós programokban azonban sok feladat és többletmunka hárul a tapasztalt
tanárokra, amiért általában külön díjazásban részesülnek (Eurydice, 2015).

12
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A pályakezdők bevezető programokban való részvétele
Az Eurydice-jelentések alapján jól kivehető az a tendencia, hogy az Európai Unióban fokozatosan általános gyakorlattá kezd válni a pályakezdő pedagógusok szakmai támogatása, függetlenül attól, hogy ezt a központi szabályozás tette kötelezővé,
vagy a helyi hatóságok, illetve iskolák által szervezett programokról van szó. Ezért
a támogatásban részt vevő tanárok száma is nő. Az uniós gyakorlat azonban nem
szűkíti le az indukciós programokban részt vevők körét a frissen végzett pályakezdőkre, sok tagországban szakmai támogatásban részesülnek a már tanítási tapasztalattal rendelkező, de az adott iskolába újonnan érkező pedagógusok is.
A 2013-as TALIS nemzetközi vizsgálat adatai szerint az öt évnél nem hosszabb
tanítási tapasztalattal rendelkező, alsóközépfokú oktatásban tanító tanárok közel
60%-a vett részt – tanári pályafutása kezdetétől – formális bevezető programban.
Az EU átlagánál nagyobb arányban vettek részt Belgiumban, Bulgáriában, Franciaországban, Horvátországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban,1 de a hat
tagállamból csak kettő2 esetében kötelező a bevezető szakasz. A többi országban a
részvételi arány annak ellenére magas, hogy nincs kötelező előírás a bevezető programban való részvételre. Ez azt mutatja, hogy több országban léteznek jó gyakorlatok, melyek hatékonyan segítik az újonnan végzett pedagógusokat (pl. Hollandia,
Belgium) (Eurydice, 2015).
Számos tényező befolyásolhatja, hogy kik – milyen végzettségű, milyen tanítási tapasztalattal bíró pedagógusok stb. – vesznek részt ezeken a programokon.
A TALIS 2013-as adatbázisa segítségével meghatározható, mely tényezők függnek
össze az indukciós szakaszban részt vevő pedagógusok körével. A felmérésben szereplő tagállamok szinte mindegyikében a 40 évesnél fiatalabb tanárok vettek részt
már pályakezdőként vagy az intézménybe frissen érkezett pedagógusként bevezető programokon, hiszen számos országban a közelmúltban induló programról
van szó. Az életkor mellett jellemző volt a tanítási tapasztalat hossza is: az öt évnél
kevesebb tanítási gyakorlattal rendelkezők vettek részt jellemzően mentoráltként a
programban. A vizsgálatban részt vevő hét országban (pl. Franciaország, Horvátország, Szlovákia) a határozatlan idejű kinevezés mutatott még erős összefüggést a
bevezető programban való részvétellel, nyilvánvalóan azért, mert a végleges státusz
elnyerése sok országban ezen időszak sikeres lezárultától függ. Az iskola elhelyezkedése (település nagysága) és tanulólétszáma alig egy-két országban mutatott összefüggést a bevezető szakaszban részt vevők körével (Eurydice, 2015).

1

A részvételi arány az Egyesült Királyságban a legnagyobb, ahol majdnem minden (92,9%) diplomás, kezdő tanár részt vesz bevezető programban.

2

Horvátország és az Egyesült Királyság.
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Az iskola által szervezett tevékenységek típusai
Bevezető szakaszon – sokszor tévesen – kizárólag a mentorálást értik, holott a két
kategória nem teljesen azonos. A mentorálás jellemzően a pályakezdők mentor általi támogatása, mely részét képezi a bevezető szakasznak, és elérhető a már gyakorlattal rendelkező tanárok számára is. A mentorálás lényege a szakmai támogatás
biztosítása a pályakezdő és/vagy az iskolába újonnan belépő tanárok számára tapasztaltabb kollégák által (Eurydice, 2015). Ezzel szemben a bevezető programnak
csak egyik elemét képezi a mentorálás, ezenkívül még más támogató tevékenységi
formák is idesorolhatók, mint pl. szakmai konzultációkon, szemináriumokon vagy
csoporttanításon való részvétel.
A TALIS 2013-as nemzetközi felmérésben részt vevő országok oktatási intézményeinek vezetőit megkérdezték arról, milyen programokat szerveznek az iskolába
újonnan érkező pedagógusoknak.3 A leginkább elterjedt támogatási típusban, a
mentorrendszerben az Unió átlagában a tanárok 89,6%-a vett részt. Hasonlóan magas arány (88,5%) volt megfigyelhető a szakmai konzultációkon való részvételben.
A bevezető program keretében szervezett különböző szemináriumokon és kurzusokon már ennél kevesebben (60,8%) vettek részt. Szemben az előbbi támogatási
típusokkal ebben az esetben már nagy eltérések voltak megfigyelhetők a tagállamok
között. Míg az Egyesült Királyságban a kezdő tanárok több mint 80%-a részt vesz
ilyen szervezett alkalmakon, addig az Unió átlaga 60% körülire tehető. A legkisebb
arányban Svédországban (18,7%) és Finnországban (27,9%) vettek részt ilyen foglalkozásokon. A nemzetközi felmérés szerint a vizsgált további tevékenységi körök
(pl. csoporttanítás, együttműködés más iskolákkal, társakkal való eszmecsere, közösségi hálózatok, naplóvezetés) a kezdő pedagógusok jóval kisebb arányát érték el
(Eurydice, 2015).

Mentorálás
Bár nem minden ország biztosít átfogó, rendszerszintű bevezető programot pályakezdő pedagógusainak, a mentorálás formájában való támogatás a legtöbb
országban elérhető számukra. A mentorálás számos országban (pl. Anglia, Svédország, Spanyolország) kötelező, másutt javasolt (pl. Németország, Norvégia, Írország), vagy az iskolákra van bízva (pl. Finnország, Dánia, Hollandia) (2. ábra).

3
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Kötelező
Ajánlott
Iskolai hatáskörbe tartozik
Nincs a képesített tanárok számára
Nincs adat

2. ábra. A mentori támogatásban való részvétel a központi szabályozás szerint (2013/14)
Forrás: Eurydice, 2015.

A tanárok pályakezdését segítő formák közül a leginkább elterjedt formának a
mentorálás mondható. 29 ország említette, hogy vagy bevezető programot kínál,
vagy központi ajánlásokat fogalmazott meg az új tanárok támogatására. A strukturált indukciós időszakon kívüli támogatási formák magukba foglalhatnak megbeszéléseket, óramegfigyeléseket, speciális felkészítést vagy más iskolákba történő
látogatást. Európában a leggyakoribb és leginkább javasolt támogatási forma a mentorálás, azaz az a forma, amikor egy tapasztalt tanárt arra neveznek ki, hogy felelősséget vállaljon egy frissen végzett pedagógus munkájáért (Eurydice, 2015).
A közelmúltban végzett, a pedagógusokat érintő két nagy adatfelvétel, a TALIS
2008 és a TALIS 2013 is érintette az indukció és a mentorálás kérdéskörét. A 2008as adatfelvételben tanárok egynegyede tanított olyan iskolában, ahol az iskolavezető szerint nem volt mentorálási program vagy politika. További 38% olyan iskolában tanított, ahol a mentorálási program csak a frissen végzett tanárokra terjedt
ki (OECD, 2009). A TALIS 2013-as adatfelvételében 19 ország iskolavezetői nyilatkoztak a program elérhetőségéről, a kérdezett pedagógusok a tényleges részvételről.
A program elérhetőségét az iskolavezetők egyes országokban igen magas arányban
említették, ezekben az országokban a pedagógusok 90% feletti arányban dolgoznak
így, a hozzáférés szinte univerzálisnak mondható (pl. Egyesült Királyság, Hollandia, Belgium). Más országokban 50–75% közötti ez az arány (pl. Olaszország Horvátország, Franciaország), 7 országban 50% feletti (pl. Lengyelország, Portugália,
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Csehország, Észtország, Litvánia) (Eurydice, 2015). A tényleges részvételi arányok
kissé másként alakultak a pedagógusok saját nyilatkozata alapján. Az alsó középfokon tanító pedagógusoknak valamivel kevesebb mint fele mondta, hogy részt vett
indukciós programban első rendes foglalkoztatása során. Az eltérés a program elérhetősége és a tényleges részvétel között a program bevezetésének időpontjával függhet össze: ahol csak a közelmúltban vezették be a programot, ott bár széles körű az
elérhetősége, a tényleges részvétel szerényebb (European Commission, 2013).
Az is fontos kérdés, hogyan alakul ki a támogatók, a mentorok köre. A TALIS
vizsgálatban ezt a kérdést is vizsgálták néhány háttértényező (kor, munkatapasztalat, foglalkoztatottsági státusz és olyan kontextuális tényezők, mint például az
iskola székhelye és tanulólétszáma) alapján. A mentorrá válást a TALIS 2013 adatai alapján elsősorban két tényező határozza meg: a foglalkoztatottsági státusz és
a munkatapasztalat. Az adatok tanúsága szerint azoknak a tanároknak van nagy
esélyük indukciós programban részt venni, akiknek határozatlan idejű kinevezésük
és legalább tízéves tanítási tapasztalatuk van. Az előbbi 14 országban jó előrejelzője
a mentorrá válásnak, az utóbbit 11 rendszerben említették. A nagyvárosi székhely
ugyancsak összefüggésben áll a mentorrá válás esélyével, az iskola tanulólétszámának azonban elhanyagolható jelentősége volt a mentorrá válásban (Eurydice, 2015).

Európai uniós ajánlások – oktatáspolitikai nézőpontok
A bevezető szakasz jelentőségét elismerve az Európai Bizottság a kérdés tárgyalását
oktatáspolitikai szintre emelte, s tagállami szintű bevezetését javasolta. Az EU által
létrehozott szakértői csoportok egyike a „Tanárok és oktatók” klaszter (Peer Learning Activity, PLA) keretében foglalkozott a pedagóguspálya kezdeti periódusával,
a bevezető szakasszal. A szakértői munkacsoport a bevezető szakaszt (induction period) úgy határozta meg, mint a tanári oklevél megszerzését követő, a tanári pálya
indulásakor kezdődő, egy–hároméves időszakot. A bevezető szakasz során nyújtott
támogatás a pályakezdő tanár karrierjének elindulását segíti. Ez azért fontos, hogy
elkerülhető legyen a kezdeti nehézségek miatt a szakképzett tanárok pályaelhagyása, mely a képzés állami és személyes befektetésének elfecsérlése lenne (Stéger, 2010).
Az uniós ajánlások szintén abból a megközelítésből indulnak ki, hogy a tanárok szakmai fejlődése egy élethosszig tartó folyamat, mely a pedagógusképzéstől a
nyugdíjba vonulásig tart. A folyamat több szakaszból áll, az első lépés a tanárjelöltek
felkészülése a tanári pályára a felsőoktatási intézményekben, a következő, bevezető
(indukciós) szakasz a kezdő tanár első lépései az iskolában, ahol először szembesül
a realitásokkal. Ezt követően beszélhetünk folyamatos szakmai fejlődésről, mikor a
tapasztalt tanár a továbbképzések és a folyamatos reflektív gondolkodás segítségével
szakmailag egyre magasabb szintre lép. Az iskolákban minden tanár végighalad
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az említett szakaszokon. A fejlődés minősége azonban nagymértékben függ attól a
támogatástól, amelyet pályája során kap a pedagógus. Egyes európai országokban
a fiatal, kezdő tanárok pályakezdésük első éveiben hagyják el nagyobb számban a
tanári pályát. Az utóbbi években ezért fordulnak nagyobb figyelemmel e szakasz
felé, és vezették be számos tagállamban a pályakezdők támogatását szolgáló, ún.
indukciós vagy bevezető programot (European Commission, 2010).
Az Európai Bizottság által szervezett szakértői csoport – a bevezető szakasz
rendszerszintű bevezetése érdekében – kézikönyvet állított össze a tagországok oktatáspolitikusai számára. A PLA keretében a munkacsoport által megfogalmazott
egyik legfontosabb üzenet az volt, hogy a pályakezdő tanárok bevezető támogatását
jognak és kötelezettségnek kell tartani. Jognak, vagyis minden pályakezdő számára
hozzáférhetőnek, és kötelezettségnek, vagyis a pályakezdők részvételét kötelezővé
kell tenni ezeken a programokon. Így került be az Európai Unió Tanácsa következtetésébe ajánlásként a tagállamok kormányai számára, hogy teremtsék meg a
pályakezdő tanárok számára a bevezető támogatási rendszerben való részvétel lehetőségét. A bevezető programokban való részvétel több szempontból kiemelt fontosságú. A tanári oklevél megszerzését és az elhelyezkedést követően erre az időszakra
esik a szakmai és intézményi szocializáció, valamint a tanári identitás kiforrása is. E
kritikus szakasz sikere elengedhetetlen a pályán maradáshoz, ezért szükséges a bevezető szakaszban a támogatás a pályakezdő számára. Még a jól felkészült pályakezdő tanár is csak a szakmai és intézményi szocializáció során válhat teljes értékű
tanárrá, ezért kell biztosítani számára az eredményes támogatási rendszert (Stéger,
2010).

A bevezető támogatás tartalmi elemei
A bevezető támogatási rendszerek alapvetően három területen nyújthatnak támogatást a pályakezdő pedagógusnak. Az egyik a szakmai támogatás, mely a különböző szaktárgyi, oktatási, nevelési kérdésekben való segítségnyújtást jelenti. A másik
a közösségi beilleszkedést szolgálja, vagyis az iskolai és szakmai közösségekbe való
integrációt. A harmadik a személyes támogatás, mely a tanári identitás kialakításának előmozdítását célozza. Ehhez szorosan kapcsolódik az érzelmi támogatás, mely
a nehézségeken való túljutás képességét erősíti meg a pályakezdőben (European
Commission, 2010).
Az Európai Bizottság által kiadott kézikönyv többféle szempont mentén elemzi
a fent említett támogatási formákat, melyeket az 1. táblázat részletesen bemutat.
A támogatási folyamat különböző – személyes, közösségi és szakmai – formáihoz
eltérő célok rendelhetők. Más célok tűzhetők ki, ha a pályakezdő tanárt szakmailag, s mást, ha személyes kompetenciáiban szeretnék megerősíteni. Ebből következik, hogy a célok elérése érdekében különböző követelményeknek kell megfelelni.
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Az oktatási intézményeknek olyan feltételeket kell nyújtaniuk, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályakezdő tanárok a lehető legszélesebb spektrumban részesülhessenek a támogatásból.
1. táblázat. A pályakezdő pedagógusok által igényelt támogatás
Személyes támogatás

Közösségi támogatás

Szakmai támogatás

Célkitűzések

– a tanári identitás
fejlesztése
– a kompetenciák
megerősítése
– az önbizalom
növelése
– a stressz és
idegeskedés
csökkentése
– motiváció
– a lemorzsolódás
elkerülése

– szakmai és iskolai
szocializáció
– az együttműködés
elősegítése
– az együtt tanulás
támogatása
– az iskolai közösségbe
való beilleszkedés
támogatása

– a tanári
kompetenciák
továbbfejlesztése
– a tanárképzés
és a folyamatos
szakmai fejlődés
összehangolása
– a kezdő tanárok
szakmai munkájának
támogatása

Kulcsfontosságú
követelmények

– biztonságos,
előítélettől mentes
környezet
– csökkentett
munkaterhelés
– csoportos tanítás
– együtt tanítás

– együttműködő
munkavégzés
– együtt tanítás
– csoportos tanítás
– csapatmunka
– projektcsoportok

– a tudás átadása az
új és a tapasztalt
tanárok között
– továbbképzés
– konzultáció

Releváns
támogatási
rendszerek

– mentor
– társak
– önreflexió

– mentor
– társak

– mentor
– társak
– szakértő
– önreflexió

Egyéb szereplők

– iskolavezetők

– iskolavezetők, szülők, – iskolavezetők
közösség

Forrás: European Commission, 2010

A bevezető támogatási rendszer hatékony működését több, egymás hatását erősítő alrendszer is segíti: a mentorrendszer, a szakértői támogatási rendszer, a társak rendszere és az önelemzés rendszere. Hatékony támogatás ezen alrendszerek
egymást erősítő, koherens egységként való működésével biztosítható. A személyes, a
szakmai és a közösségi támogatás bármelyik alrendszer célja lehet. A mentor mindhárom támogatási formában kulcsszereplő, a szakértők elsősorban a szakmai támogatásban játszanak szerepet, a társak bármelyik témában segíthetnek, az önelemzés,
az önreflexió pedig minden támogatás alapja.
A mentorrendszer a bevezető támogatás alapeleme, mely egyrészt személyes,
másrészt csoportos mentorálást is jelenthet. A mentor tapasztalt, kiváló tanár, aki
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a pályakezdő kollégának alapvetően visszajelzést ad, segít. Mindezt széles eszközrendszerrel teszi, mint pl. órai megfigyelés, naplózás, együtt tanítás, portfólió
használata stb. Viszonyukat nem az alá- és fölérendeltség, hanem a mellérendeltség
jellemzi. A mentor visszajelzéseiben elsősorban arra törekszik, hogy kérdéseivel, felvetéseivel elősegítse a pályakezdő önértékelését, saját önálló szakmai tevékenységét,
önfejlesztő munkáját. Kapcsolatuk tehát egyenrangú, melynek alapja a kölcsönös
tisztelet és bizalom. A pályakezdő pedagógus iskolai közösségbe integrálása szintén
fontos feladata a mentornak. Az új kollégának meg kell ismernie az iskola hivatalos
dokumentumait (pl. SZMSZ, Pedagógiai Program) és fel kell térképeznie az iskolai közösség íratlan szabályait, szokásrendszerét, a helyi társadalmat és a szülőkkel
való viszonyrendszert is. Másrészt a fiatal pályakezdő sok új impulzust hozhat be az
iskola életébe, új ötletekkel, javaslatokkal gazdagíthatja a tanárok munkáját. Mentorának támogatásával így egyfajta tanuló közösséggé is válhat a már összeszokott
tantestület (European Commission, 2010).
A bevezető támogatás másik lehetséges formája a szakértői támogatás, melynek
keretében szakértők tartanak előadásokat, szemináriumokat. A pályakezdés tipikusnak tekinthető problémáira (pl. a tanulók motiválása, az osztálytermi fegyelmezés, a szülőkkel való kapcsolattartás) nyújtanak megoldási javaslatokat, és készítenek
nyomtatott vagy digitális támogató anyagokat. Ilyen szakértői támogatást általában
pedagógusképző intézmények vagy szakmai, szolgáltató szervezetek nyújtanak.
A társak rendszere szintén fontos támogatási lehetőséget jelenthet. Ez a pályakezdő
kollégák informális vagy formális hálózata, melynek keretében a hasonló helyzetű
társak könnyebben megoszthatják egymással kezdeti problémáikat. A pályakezdő
kollégák hálózatának helyet adhat a legközelebbi képzőhely szemináriumok formájában vagy egy online felületen. Ez utóbbi akkor lehet igazán hatékony, ha már előzőleg személyesen is találkoztak az érintett pályakezdő tanárok.
A bevezető támogatás egyik legfontosabb eleme az önelemzés rendszere. Minden
pedagógus – akár pályakezdő, akár tapasztalt – mindennapi munkája során találkozik olyan iskolai helyzetekkel, melyek önreflexióra késztetik. Ez az önelemzés
szükséges ahhoz, hogy egy pályakezdő tanári identitása kialakulhasson, egyéni arculata kifejlődhessen. Az önfejlesztés időigényes feladatát figyelembe kellene venni
a pályára lépők órakeretének meghatározásakor.
A bevezető támogatási rendszer némely tagállamban értékeléssel zárul (pl. Egyesült Királyság), ahol a tanári jogosultság megszerzését az indukciós programban
való részvételhez kötik. Más európai országban a tanári oklevél megszerzését követően teljes jogú tanárnak tekintik a pályakezdőt. A bevezető szakasz végén itt
többnyire nincs minősítő értékelés, ami egyes szakértők szerint megkönnyítheti a
bizalmi viszony megteremtését mentor és pályakezdő között (European Commission, 2010).
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A sikeres bevezető rendszer kritériumai
Az Európai Bizottság oktatásügyekkel foglalkozó szakmai szervezete a PLA keretében meghatározta, hogy mely kritériumok mellett lehet sikeres egy bevezető rendszer kialakítása és fenntartása. Ezek közül a legfontosabb a tanárképzés, a bevezető
rendszer és a folyamatos szakmai fejlődés egységessége. Ennek alapján a bevezető
rendszer akkor lehet sikeres, ha a tanárképzés során szerzett ismeret-, készség- és
kompetenciaszintre épít, és ha a folyamatos szakmai fejlődésre, reflektív tanári gyakorlatra készít fel. A sikeresség másik kritériuma a szerepkörök és a felelősségi viszonyok pontos meghatározása. A pályakezdő pedagógussal szemben támasztott
elvárások és feladatok mellett tisztázni kell a mentor, az iskolavezető, az iskolai közösség, a szakmai szervezetek feladatait. A szereplők közötti viszonyrendszer nem
mellékes a pályakezdő számára, alapvető érdeke a bizalmi, őszinte kapcsolat, valamint a szereplők (pl. mentor) kiváló minősége. A megfogalmazott kritériumok közül
a megfelelő pénzügyi támogatás és elismerés alapvető a sikeres bevezető támogatás
megvalósításához. Fontos, hogy a mentor megfelelő díjazásban részesüljön, óraterhelése ne legyen magas, csakúgy, mint a pályakezdő kollégának. Ez nélkülözhetetlen a jó minőségű munkavégzéshez, amelyhez megfelelő pénzügyi erőforrásokat kell becsatornázni. Emellett a kézikönyvben feltételként fogalmazódik meg a
megfelelő minőségbiztosítás kialakítása mint a bevezető támogatás fenntartásának
záloga (European Commission, 2010).
Az Európai Unió Tanácsa a tagállamok kormányainak képviselőivel egyeztetve
elfogadta a tanárok és az iskolavezetők szakmai fejlődéséről szóló következtetéseket (2009. november 26.). A dokumentum kimondja, hogy az EU tagországainak
törekedniük kell arra, hogy a pályakezdő pedagógusok megfelelő támogatásban és
iránymutatásban részesüljenek munkavégzésük első éveiben. A Tanács ennek nyomán felkérte a tagállamokat, hogy biztosítsanak a frissen végzett tanárok számára
szakmai és személyes támogatást nyújtó bevezető programot.

Összegzés
A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy a pályakezdő pedagógusok támogatása
az elmúlt egy-két évtizedben igen gyorsan terjed a fejlett országok körében, 2015re a pályakezdő pedagógusok jelentős része már részesült valamilyen pályakezdést
segítő támogatásban, melyek közül a legáltalánosabbnak a mentorálás tekinthető.
Az egyes országok között ugyanakkor továbbra is nagy különbségek vannak mind a
szakasz státuszát, hosszát, komponenseit, szervezését illetően, az eredményességről
pedig a kiadványok alapján nem lehet képet alkotni.
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Magyarországon a gyakornoki rendszer bevezetése az itt vizsgált időszakra esett,
még viszonylag új intézkedésnek számít. A rendszer Magyarországon kialakult,
kissé ellentmondásos formája a mentorálásra szorítkozik, ugyanakkor a hosszabb
programok közé sorolható. A gyakorlati tapasztalatok elemzésére és a fejlesztésre
vonatkozó következtetések megfogalmazására a közelmúltban került sor (Sallai,
2015).
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Intézményvezetők a pályakezdő
pedagógusokról
A pályakezdés sikeressége azon is múlik, hogy az újonnan belépő tanár szocializációja az iskola szervezetébe mennyire eredményes, és mennyiben támogatja ebben az
iskolavezetés. E szocializációs folyamat révén ismeri meg és sajátítja el az újonnan
belépő az adott szervezet kultúráját. A szakmai fejlődésen túl Flores (2004) kvalitatív vizsgálati eredményei is alátámasztják azt a tényt, hogy az iskolai klíma és az
iskolavezetés is kulcsszerepet játszik a pályakezdő szervezeti beilleszkedésében, és
meghatározza az indukciós szakasz eredményességét.
A pályakezdők esetében háromféle szocializációs folyamatot különít el a szakirodalom (Kardos, Johnson, Peske, Kauffman és Liu, 2001): (1) mentororientált kapcsolat (a kezdő tanár inkább befogadó); (2) belépőorientált kapcsolat (a kezdő tanár
egyedül boldogul); (3) interakció-orientált kapcsolat (együttműködések révén ismeri meg a szervezeti kultúrát).
Számos irodalom (Ingersoll és Strong, 2011; Fullan és Knight, 2011; Wong, 2004)
foglalkozik azzal, hogy vajon melyik folyamat az eredményesebb, hatékonyabb a tanulói teljesítmény szempontjából. Az 1998-ban induló angol oktatási reform1 egyik
eleme volt, hogy tutorok segítették a pályakezdő tanárokat iskolai munkájukban.
A reformot követő vizsgálatok többek között azt is kimutatták, hogy a pályakezdés hatékonyságát a tutor munkája mellett alapvetően meghatározta az iskolai környezet egésze, benne az iskolavezetés (Heilbronn, Jones, Bubb és Totterdell, 2002).
Wong, Britton és Ganser (2005) írása is arra hívja fel a figyelmet, hogy a pályakezdő
és a mentor önmagában nem elégséges az indukciós szakasz sikeréhez, szervezeti együttműködésekre is szükség van. A szervezet ebben az esetben nem az iskola
egészét jelenti, hanem kisebb gyakorlatközösségeket, tanuló- vagy kutatócsoportokat, amelynek tagjai iskolán kívülről is érkezhetnek, akár tankerületi szinten is
működhetnek. Wong és munkatársai Svájc, Sanghaj, Japán, Új-Zéland és Franciaország indukciós programjain keresztül mutatják be, hogy bár az öt ország másmás megoldásokat használ, három elem mégis erősen hangsúlyos programjaiban:
1

Forrás: Teachers: meeting the challenge of change (1998 Green Paper).
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az erős strukturáltság, a szakmai tudásra fókuszáltság és az együttműködés. Wei,
Darling-Hammond, Andree, Richardson és Orphanos 2009-es jelentésükben kitértek a fentiekben vázolt dilemmára, vagyis arra, hogy vajon melyik a hatékonyabb
indukciós program: a mentor és pályakezdő együttműködése vagy a szervezetbe
ágyazott, együttműködéseken alapuló programok. Egy 17 tankerületre kiterjedő
kontrollcsoportos vizsgálattal igyekeztek eldönteni a kérdést, a kutatás első éve után
nem találtak szignifikáns különbséget a két vizsgálati csoport tanári gyakorlatában
és a tanulók tudásában, tesztpontszámaiban sem.
Az oktatási egyenlőtlenségek a pályakezdési szakaszban is érvényesülnek. Kutatások bizonyítják, hogy a pedagógusok magas szintű szakmai felkészültsége növeli a tanulói teljesítményt. Különösen igaz ez azokban az iskolákban, ahol magas
az alacsony szocioökonómiai státuszú tanulók száma (Rivkin, Hanushek és Kain,
2002). Ugyanakkor a kutatások arra is bizonyítékul szolgálnak, hogy éppen ezekben
az iskolákban a pályakezdők támogatási hiánnyal szembesülnek. Johnson, Kardos,
Kauffman, Liu és Donaldson (2004) két iskolacsoportot hasonlított össze: alacsony
és magas jövedelmű családi háttérrel rendelkező iskolákat. Azt tapasztalták, hogy az
alacsony jövedelemi háttérrel rendelkező iskolákban a pályakezdő tanárok szignifikánsan kevesebb támogatást kapnak, mint azokban az iskolákban, ahová magasabb
jövedelmű családok gyermekei járnak. Ennek következtében az alacsony jövedelemi
háttérrel rendelkező iskolákban a pályakezdők elégedetlenebbek voltak munkahelyükkel, és a tanulók sikeressége (teszteredményeik) is korlátozott mértékű volt.
Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy a pályakezdő pedagógusok
milyen (szervezeti) támogatási formákban részesülnek, valamint az iskolavezetők
hogyan ítélik meg a kezdő tanárok szakmai képességeit, tudását. Emellett azt is
vizsgáljuk, hogy tanulói összetétel alapján van-e különbség a kezdő tanárok támogatásában.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2014-ben országos település- és képzési
típusra reprezentatív intézményvezetői kutatást végzett, melyben 914 igazgató válaszolt a személyes lekérdezésen alapuló kérdőívre.2 A kérdőív néhány kérdés erejéig a pályakezdő pedagógusok helyzetével is foglalkozott. A megkérdezett iskolák
61%-ában dolgozik gyakornok, vagyis olyan pedagógus, akinek legfeljebb három év
tanítási tapasztalata van. Az intézményekben jellemzően kevés a pályakezdő, a vizsgált négy kategóriában átlagosan 2–4 pedagógus található iskolánként. Átlagosan a
pedagógusok 1%-a dolgozik kevesebb mint négy éve. Általában elmondható a vizs-

2
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gált intézményekről, hogy alacsony a fiatalabb korosztályok aránya a pedagógusok
körében, a 25 év alattiak aránya mindössze 0,8%, míg a 25–29 éves korosztályé 5%.
Ez egyébként megfelel az országos arányoknak (0,7% és 5,5%).3
1. táblázat. Hány olyan pedagógus dolgozik az Ön intézményében, akinek…?
Érdemben válaszolók, átlag 1-től 5-ig terjedő skálán; nincs ilyen; %
átlag

nincs ilyen, %

Még nincs 1 év tanítási tapasztalata.

2

75%

1 év tanításai tapasztalata van.

2

71%

2 év tanítási tapasztalata van.

2

68%

3 év tanítási tapasztalata van.

4

70%

A vizsgált középiskolákban több pályakezdő dolgozik, mint az általános iskolákban. Míg az általános iskolákban 26–21% között van az 1–3 év tapasztalattal rendelkező pályakezdők aránya, addig a középiskolákban 33–29% között.
Az iskola fenntartója szerint nincs különbség a pályakezdő tanárok alkalmazásának gyakoriságában. Településtípusok szerint viszont azt tapasztaltuk, hogy Budapesten (45–26%) van a legtöbb pályakezdő, bármennyi év tapasztalatot nézünk is,
míg kirívóan kevés az új munkaerő a kistelepüléseken (20–24% közötti az 1–3 éves
tapasztalattal rendelkező).

A pályakezdőknek nyújtott támogatás formái
A pályakezdő pedagógusok munkáját leggyakrabban más kollégák óráinak meglátogatása, személyes mentor biztosítása és az intézményen belüli szakmai munkaközösségben való részvétel révén segítik az iskolák, de az is jellemző, hogy a kezdő
tanárok óráit más pedagógusok látogatják, az iskolák fele pedig a minősítővizsgára
történő felkészülést is támogatja.
Kevéssé jellemző ezzel szemben a szakmai hálózatok munkájában, a konferenciákon, szemináriumokon való részvétel, illetve a kutatás támogatása.
Az intézmények 4%-a az 2. ábrán felsorolt formák közül egyik megoldást sem
alkalmazza a pályakezdők támogatására; 10% egy-két módszert használ, a többség
viszont a felsoroltak közül legalább három eszközzel él.

3

Forrás: KIR-STAT, 2014/2015-ös tanév.
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60

Intézményen belüli szakmai munkaközösségben való részvétel

65

Személyes mentor biztosítása

78
79

Óralátogatás megszervezése más kollégánál
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Az intézményen belül megvalósítható és az intézmény működésével összefüggő
támogatási formák jóval jellemzőbbek, mint a konferenciák, a tréningek, a kutatások, a szakmai hálózatok munkájának támogatása. (Ezek az események valószínűleg
egyébként is ritkábbak az iskolák életében.) A pályakezdőt foglalkoztató intézmények fele csak belső erőforrásból és az iskolai munkához közvetlenül kapcsolódva
nyújt segítséget a pedagógusoknak.
Általában elmondható, hogy az általános iskolákban sok szempontból több támogatást kapnak a gyakornokok, mint a középiskolákban. Ez az alábbi 2. ábrán
is jól látható, kivétel egyedül az intézményen belüli szakmai munkaközösségekben
való részvételben mutatkozik. Ezen a területen a középiskolák jobban bevonják a
pályakezdő tanárokat.
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Az iskola elhelyezkedése alapján is különbözik a támogatás mértéke. A fővárosi intézményekben a legtöbb területen kevesebb támogatást kaptak a pályakezdők,
mint más településeken. Ugyanakkor éppen a fővárosban segítettek leginkább a
gyakornokoknak olyan praktikus karrierépítő dolgokban, mint felkészülés a minősítővizsgára vagy portfóliókészítés. Kiemelhető még, hogy a kistelepüléseken
viszont a személyes támogatásnak jutott nagyobb szerep, itt volt a legnagyobb mértékű az óralátogatás és a személyes mentor biztosítása.
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Forrás: Iskolavezetők adatbázis, 2014.

Az iskola fenntartója alapján csak kevés szempont mutat szignifikáns eltérést.
Az állami fenntartású intézményekre az átlagosnál inkább jellemző, hogy személyes
mentort biztosítanak, óralátogatást szerveznek más kollégáknál, illetve a szakmai
munkaközösségben való részvétel segítségével oldják meg a támogatást. Az is látható, hogy az egyházi és alapítványi iskolák körében is van némi eltérés, az egyházi
iskolákban gyakoribb az említett három támogatási forma az alapítványi iskolákhoz képest.
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A kutatás tapasztalatai szerint az intézményvezetők többsége meglátogatja a pályakezdő által tartott órákat, bár a látogatások száma alacsony, tipikusan egy évben
csak egy alkalom. A 2013/2014-es éves tanévben a megkérdezett vezetők 64%-a volt
bent kezdő tanár óráján, 68%-uk egy alkalommal; 2014 őszén 49%-uk látogatott
ilyen órát, 87%-uk egy alkalommal.
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28

Fehérvári Anikó: Intézményvezetők a pályakezdő pedagógusokról

Az óralátogatás mértéke képzési típus szerint eltérést mutat. Az általános iskolákban gyakoribb ez a tevékenység, mint a középiskolákban. De még így is alig több
mint minden második igazgató látta már az iskola gyakornokának óráját.
Az iskola településtípusa alapján is különbözik a vezetői viselkedés. A fővárosi
és a községi iskolaigazgatók több mint fele vett részt már a pályakezdő valamely
óráján.

A pályakezdők értékelése
Azon intézményekben, ahol tanítanak pályakezdők, az intézményvezetők kimagasló többsége minden vizsgált területen (6. ábra) elégedett a munkájukkal. Különösen
magasra (5-ös skálán 4,5-nél magasabb átlagos értékkel) értékelik a kezdő tanárokat gyermekszeretet és együttműködési készség terén, miközben 4-nél alacsonyabb
átlagos értéket adnak a tanítási módszertan, az egyénre szabott fejlesztés, az óravezetés, az értékelés, a szülőkkel való kapcsolattartás, a konfliktuskezelés és a fegyelmezés terén.
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Forrás: Iskolavezetők adatbázis, 2014.
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Csoportosítva a készségeket (egyszerű átlagolással indexeket képezve a különböző területekről) azt figyelhetjük meg, hogy a vezetők a nevelési munka szempontjából releváns személyes tulajdonságokkal kapcsolatban elégedettek leginkább
(4,2), ezt követi az oktatási készségek megítélése (4,0), legkevésbé pedig a pedagógiai
módszerek terén gondolják felkészültnek a pályakezdőket (3,7).4
Mindhárom területen igaz, hogy az igazgatók megítélése alapján jobb felkészültséggel érkeznek a felsőoktatásból az általános iskolai, mint a középiskolai tanárok.
A pályakezdőkkel kapcsolatos elégedettség összefügg azzal, hogy tapasztal-e eltérést az igazgató az intézmény értékrendje és az ő vezetői céljai között: akik elégedetlenebbek ilyen téren az intézménnyel, a kezdő pedagógusokat is átlagosan alacsonyabbra értékelik.

Pályakezdés a hátrányos helyzetű tanulókat
oktató iskolákban
Kutatási adatbázisunkhoz hozzákapcsoltuk a KIR-STAT5 adatait és a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát összevetettük az iskolában a pályakezdő által kapott támogatásokkal. Az elemzésbe csak általános iskolákat vontunk be (307 olyan iskola volt, ahol volt pályakezdő tanár, és KIR-STAT-adattal is
rendelkeztünk).
2. táblázat. Iskolai támogatás az iskola HH, HHH aránya szerint,
átlag (N=307), szignifikanciaszint > 0,05
Támogatási forma
Továbbképzéseken, tréningeken való részvétel
Nem vesz részt ilyeneken.
Nevelési, oktatási konferenciákon való részvétel
Nem vesz részt ilyeneken.
Segítségnyújtás a minősítővizsgára való felkészítésben
Nem kap ilyen segítséget.
Órakedvezmény biztosítása
Nem kap órakedvezményt.

HH arány
az iskolában
37
25
–
–
26
34
26
33

HHH arány
az iskolában
25
15
12
20
17
22
–
–

4

Személyes tulajdonságok: együttműködési készség, gyermekszeretet, konfliktuskezelési készség,
tűrőképesség. Oktatási készségek: szaktárgyi tudás, szakmódszertani ismeretek, tanítási órák levezetése. Pedagógiai módszerek: egyénre szabott fejlesztés, tanulói viselkedés „kézben tartása”,
értékelés, fegyelmezési módszerek.

5

A KIR-STAT a köznevelés információs rendszerét (KIR) statisztikai modulja, melynek adatgyűjtését az 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 25. § (3) – (4) szabályozza.
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A támogatások közül a varianciaanalízis négy olyan területet mutatott, ahol a
tanulói összetétel alapján különböznek az iskolák. Megállapítható, hogy ahol magasabb a hátrányos helyzetű tanulók aránya, ott nagyobb a továbbképzések szerepe,
vagyis gyakrabban vesz részt a pályakezdő tanár tréningeken. Ugyanakkor a konferenciákon, egyéb szemináriumokon való részvételt tekintve éppen fordított a helyzet, ezeken a programokon inkább azoknak az iskoláknak a pályakezdői vesznek
részt, amelyekben alacsonyabb a hátrányos helyzetűek aránya. Azokban az iskolákban, ahol magasabb a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
aránya, kevésbé gyakori az órakedvezmény biztosítása és a minősítővizsgára való
felkészítésben nyújtott segítség is.
Azt is megvizsgáltuk, hogy az igazgatói értékelésekben van-e különbség az iskola tanulói összetétele alapján. Az igazgatói értékelések közül három szempont
mutat korrelációt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok arányával. Mindhárom esetben megállapítható, hogy minél magasabb a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya az iskolában, annál elégedetlenebb
az iskolavezető a pályakezdő szaktárgyi tudásával (korrelációs együttható: –120*,
–136*), IKT-ismereteivel (korrelációs együttható: –200**, –200**) és konfliktus
kezelő képességével (korrelációs együttható: –167**, –133**).

Összegzés
Összességében megállapítható, hogy az iskolák döntő többsége valamely formában
támogatja az újonnan érkező tanárát. Ugyanakkor nem nevezhetjük sokoldalúnak
ezt a segítséget. Az adatokból leszűrhető, hogy az általános iskolák nagyobb gondot
fordítanak a pályakezdő szocializációjára, mint a középiskolák. Az iskolavezetők
igyekeznek legalább egyszer megnézni a kezdő tanár óráját, ez azonban az elmúlt
tanévben az igazgatók 64%-ának, a 2015-ös tanévben pedig 49%-ának sikerült csak.
A támogatási formák között – ahogy a nemzetközi színtéren is – egyaránt jellemző
a személyes (mentor-gyakornok) és a szervezeti jellegű. Ez utóbbi jellegzetesen az
iskolai munkaközösségeket jelenti, vagyis nem lép ki az iskola falain kívülre. A támogatási formák tartalmára a kvalitatív vizsgálatok mutatnak rá.
Az intézményvezetők alapvetően kedvezően nyilatkoztak új beosztottaikról, az
általános iskolai vezetők szubjektív megítélése pozitívabb volt, mint a középiskolaiaké. Az értékelésből az is kitűnik, hogy legkevésbé a tanulókkal való bánásmóddal
kapcsolatban emeltek kifogásokat az iskolavezetők.
Fontos kutatási eredmény, hogy a pályakezdők iskolai támogatásában is tetten
érhetők az oktatási egyenlőtlenségek. Az adatok a nemzetközi szakirodalomban
fellelhető kutatási eredményeket támasztják alá. Habár az alacsonyabb társadalmi-gazdasági státuszú gyerekeket oktató általános iskolákban nagyobb arányban
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vesznek részt a kezdő tanárok továbbképzéseken, úgy tűnik, hogy ez inkább a tudás- és képességhiányok pótlását, mintsem a gazdagítást szolgálja, mivel az iskola
vezetők a szaktárgyi és egyéb képességek területén is elégedetlenebbek ezekben az
iskolákban a pályakezdőkkel. Viszont azt is meg kell jegyeznünk, hogy ezekben
az iskolákban más területen (órakedvezmény, minősítővizsgára való felkészítés) kevesebb támogatást kapnak a kezdő tanárok. Ez egyrészt azt mutatja, hogy erős a
kontraszelekció, a rosszabb felkészültségű pályakezdők mennek csak olyan helyre
dolgozni, ahol magasabb a hátrányos családi hátterű gyerekek száma, másrészt az
iskolában nem kapnak kellő támogatást ahhoz, hogy ezeket a kezdeti hátrányokat
ledolgozzák. Az eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy ezt a témát nagyobb
elemszámú mintán és mélyebben is érdemes vizsgálni.
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A pályakezdő pedagógusok támogatása –
intézményi nézőpontból
Bevezetés
A pedagógusok pályakezdésének támogatása viszonylag új keletű kezdeményezés
mind az uniós, mind a hazai szakpolitikában. A 2000-es évek közepétől növekszik az erre az időszakra fordított figyelem, amelyet a pedagóguspályán belül egyre
inkább egy önálló, elkülönült szakaszként értelmeznek a szakértők és egyre több
országban a szabályozás is.
A hazai szakmai gondolkodásban a pályakezdő pedagógusok sajátos nehézségei és a pályakezdéssel összefüggő kérdések az 1990-es évek végén jelentek meg.
A kezdő és a tapasztalt tanárok gondolkodásában és tevékenységében felfedezhető
különbségeket elemezve Szivák megállapította, hogy a kezdés „sokkja” szükséges állomása a pályafejlődésnek, hiszen a problémákkal való szembesülés és a megoldási
módok keresése elengedhetetlen a szakmai továbbfejlődéshez. Másrészt rámutatott
a pedagógusképzés hiányosságaira is, miszerint a hallgatók a képzés során kevés
értékelő visszajelzést kapnak. A kezdő és a tapasztalt tanárok munkája közötti különbségeket vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az eltérések egyik legfőbb
oka a reflektív gondolkodás kialakulatlanságában kereshető. A pályakezdő tanár
ugyanis még nem rendelkezik a nehézségek megoldásához szükséges legfontosabb
kompetenciákkal, az önelemző gondolkodás képességével, azzal, hogy tudatosan
végiggondolva egy-egy tanóra menetét, elemezze saját maga számára a történéseit
(Szivák, 1999).
A pályakezdés támogatása iránti érdeklődést jelzi az a kutatás is, amely 2003 végén Nagy Mária vezetésével indult a pályakezdő pedagógusok szakmai beilleszkedéséről. Bár szabályozás még nem irányult erre a szakaszra, feltételezhető volt, hogy
ettől függetlenül egyes iskolákban kialakult a pályakezdők támogatásának valamilyen gyakorlata. A kutatócsoport célja az volt, hogy megkísérelje feltárni az iskolák
gyakorlatát s azt, hogyan gondolkodnak a pályakezdő pedagógusok a pályakezdés
első évéről (Nagy, 2004). A kvalitatív módszereket alkalmazó kutatás a pályakezdő
feladatait és beilleszkedését illetően kevés tudatos iskolai politikát tárt fel. A kezdő
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tanárok általában egy távozó kolléga feladatkörét kapták meg, „osztályokat” kaptak,
ennek elosztásánál nem igazán vették figyelembe a pályakezdők szakmai tapasztalatlanságát (Nagy, 2004). A vizsgált iskolák közül a kutatók csak egyben találkoztak
kidolgozott tudatos megoldásokkal, a többi intézményben kizárólag a támogatás
informális elemei voltak fellelhetők. A szakmai mentorálás jellemzően ad hoc módon, spontán történt, a tapasztalt pedagógus informálisan segítette pályakezdő kollégáját szakmai kérdésekben vagy az adminisztratív teendők ellátásában. Az iskolai
beilleszkedés kérdésével összefüggésben a tapasztalatok szerint a szervezettel való
azonosulás megkövetelése nem tűnt erősnek. Nemigen volt jellemző, hogy a pályakezdő tanár az iskola életét szabályozó főbb dokumentumokat (pl. pedagógiai
programját) megismerte volna. Az intézményvezetők nem támasztottak elvárásokat ezen a területen, mint ahogy jellemzően szakmai elvárásaikat sem fogalmazták
meg a pályakezdő kollégák felé. Az általános megítélés az volt, hogy a diplomás
pedagógus már kész tanár, így támogatásuk az esetlegesen feltett szakmai kérdések megválaszolására és az alkalmankénti óralátogatásra szorítkozott, de nem volt
jellemző az óramegbeszélés vagy a hospitálással kapcsolatos elvárások. A vizsgálat
szerint a pályakezdő tanárok nagyon különböző szakmai légkörben dolgoztak, s
elsősorban saját egyéni beállítottságuktól, elkötelezettségüktől függött a szakmai
fejlődésük (Nagy, 2004). Idővel a pedagóguskompetenciák megfogalmazásával a pályakezdő pedagógus fogalma pontosabbá vált (Kotschy, 2011). A gyakornoki rendszer bevezetését követően a vizsgálatok már az újonnan kialakuló gyakornoki rendszer működésének és egyes elemeinek vizsgálatára törekednek (Sallai, 2015).

A szabályozás és háttere
Az új évezred első évtizedének második felében a hazai szabályozás is kezdett egyre
nagyobb figyelmet fordítani a pedagóguspálya bevezető szakaszára. Az oktatáspolitika először a 2008. január 1-jétől életbe lépett gyakornoki szabályzatban fogalmazta meg a gyakornok fogalmát, a gyakornoki programhoz kapcsolódó szakaszokat
(kezdő, haladó, befejező), azok általános és speciális követelményeit. A pályakezdő
pedagógus támogatására ún. szakmai segítőt nevezett meg, aki megfelelő szakmai
tapasztalattal (azaz legalább tízéves gyakorlattal) rendelkezik. A segítő kollégát
az igazgató jelölte ki, akit feladatai ellátásáért (óralátogatás, konzultáció) kiemelt
munkavégzésért járó keresetkiegészítés illetett meg. A gyakornokok minősítése a
szakmai segítő(k) szöveges értékelésének tapasztalatai alapján az intézményvezető
hatáskörébe tartozott.1 A rendelet előírta a szakmai segítő feladatait és a munka-

1
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végzésért járó díjazását.2 E rendelet értelmében készült el 2007 végére a gyakornoki
szabályzat.
A 2000-es évek elejéhez képest a szabályozás nyomán három évről két évre rövidült a gyakornoki időszak és ezzel a bevezető szakasz, illetve megjelent a minősítési
kötelezettség, s új kötelezettségek és szerepek fogalmazódtak meg az intézmények
számára. A pályakezdő felvételének és beilleszkedésének folyamatában az iskolavezetés szerepe ez idő alatt csökkent, a szakmai támogatás a szakmai segítő (mentor)
feladata lett. Az újabb szabályozás3 elsősorban a mentorra összpontosít, a mentorhoz rendeli a három kiemelt támogatási terület közül a közösségi beilleszkedést segítő támogatást és a szakmai támogatást. A hazai szabályozás szerint a pályakezdő,
gyakornoki státuszban lévő pedagógusnak a CXC. köznevelési törvény4 szerint jár
órakedvezmény. A mentorok esetében azonban nincs ilyen könnyítés, így nehéz
időt szakítani a megfelelő szintű támogatásra. A mentorok emellett nem részesülnek anyagi elismerésben többletmunkájuk végzéséért. A bevezető szakasz a gyakornokok esetében minősítő értékeléssel zárul.5
Az uniós ajánlásokkal való összevetésben (lásd a kötetben Imre Nóra és Imre
Anna nemzetközi jellegzetességeket bemutató tanulmányát) az érvényes hazai
vonatkozó szabályozás6 elsősorban a szakmai segítségnyújtásra tér ki, a közösségi beilleszkedés támogatása nem hangsúlyos, a személyi támogatás pedig nincs

2

„4/A. § (7) A szakmai segítő felkészíti a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel
kapcsolatos tervező munkára, e körben. a) az iskola helyi tantervében, az óvoda nevelési programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására, b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi
segédleteknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) célszerű megválasztására, c) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos
írásbeli teendők ellátására, d) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására.
(8) A szakmai segítő szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal
látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, továbbá – ha igényli – konzultációs lehetőséget biztosít számára. (9) A szakmai segítőt a (7)–(8) bekezdésben rögzített feladatok ellátásáért
kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésként a (8) bekezdés szerint megtartott órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg.”

3

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

4

Köznevelési törvény CXC. tv.
„62. § (11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok esetében
hatvanöt százaléka lehet.”

5

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről értelemszerűen
elsősorban a gyakornoki státuszhoz kötött minősítést, annak gyakorlatát részletezi.

6

326/2013. Korm. rendelet és CXC. köznevelési törvény.
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nevesítve.7 Az Európai Bizottság által kiadott kézikönyv javaslataihoz képest eltérések figyelhetők meg a hazai jogi szabályozásban a tekintetben is, hogy nálunk
szűkebb a pályakezdőt támogató szereplők köre. A szabályozás elsősorban a szakmai segítő (mentor), illetve a gyakornok szerepköréről rendelkezik, nem szól más
lehetséges oktatási szereplőről (European Commission, 2010; Stéger, 2010).

Kérdések, módszerek, a kiválasztott iskolák jellemzői
Jelen elemzésünk az előző kutatás tapasztalatait beépítve fogalmazta meg kérdéseit
a pályakezdés nehézségeiről, az intézményvezetői és a mentori szerep alakulásáról.
Kérdéseink az alábbiak voltak:
– Hogyan változott a szabályozás változása nyomán a pályakezdők, a vezetők
szerepe a korábbi, szabályozás nélküli időszak elvárásaival, illetve a korábbi
kutatás tapasztalataival összevetve az elmúlt tíz évben?
– Mi jellemzi az intézményi gyakorlatot? Hogyan oldják meg az intézmények az
új feladatokat?
– Mi az egyes szereplők, elsősorban az iskolavezetés és a mentorok szerepe a pedagógusok támogatásában?
Kutatásunkban kevés iskola személyes megkeresésére volt módunk, a néhány
iskola tapasztalataiból levonható következtetések ezért értelemszerűen nem mondhatóak általános érvényűnek. Az iskolák kiválasztásakor ugyanakkor igen körültekintően jártunk el, s az esettanulmányok helyszínéül eltérő, az általános iskolák sajátosságainak vonatkozásában tipikusnak tekinthető iskolákat választottunk. Ezért
7
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326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
„6. §. (1) Az intézményvezető kijelöli a mentort, aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi
szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést
átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak.
(2) A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos
tevékenységében, e körben segíti a) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában,
az óvoda, a kollégium pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások
értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az
alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek,
taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű megválasztásában, c) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli
teendők ellátásában, valamint d) a minősítővizsgára való felkészülésében. (3) A mentor szükség
szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá amennyiben a gyakornok
igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.
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tapasztalataik elemzése a tipikus eltérésekre is érzékeny, összetettebb képet nyújthat
a pályakezdő tanárokkal kapcsolatos gyakorlat sokszínűségéről.
Az iskolák kiválasztásakor a fő szempont az volt, hogy lehetőleg minél több intézménytípus képviseltesse magát, és a területi és társadalmi helyzetüket tekintve
eltérő intézmények tapasztalatait ismerhessük meg. Így került a vizsgálatba két budapesti intézmény (egy általános iskola és egy szakközépiskola), egy megyeszékhelyi
általános iskola és egy szakképző intézmény, egy városi gimnázium és egy községi
általános iskola. A tapasztalatokból levonható következtetések, bár nem mondhatóak általános érvényűnek, mégis a mintának köszönhetően szélesebb rálátást nyerhetünk a bevezetett mentorrendszer egyes elemeiről és a helyi megvalósulásukról.
A fővárosi szakközépiskola kereskedelmi marketing, üzleti adminisztráció és
közgazdaság szakmai profillal Budapest egyik központi kerületében található.
Az iskola beiskolázási körzete Budapest és Pest megye. A tanulók az agglomerációból is érkeznek (30-35%), családi hátterük túlnyomórészt rendezett. A 430 fős
tanulólétszámnak, mely emelkedő tendenciát mutat, kb. 80%-a lány. Az intézményben jelenleg mintegy 40 fő pedagógus dolgozik, ami elegendő a tanulói létszám
oktatásához-neveléséhez. A pedagógusok legnagyobb arányban 40-50 év közöttiek, az elmúlt években lezajlott nyugdíjazás, pályaelhagyás miatt jelentős fiatalodás
történt. A fővárosi nyolcosztályos általános iskola közel 270 fős tanulói létszámával
és 27 fős tantestületével kisméretű iskolának tekinthető. A családias hangulatú iskolában a tanulók társadalmi helyzete eltérő, de többségük rendezett körülmények
között él. A tanárok között egyre több a fiatal, fluktuáció nem jellemző. Az alföldi
megyeszékhely szakképző és szakközépiskola tagintézményében a tanulói létszám
enyhe csökkenést mutat, mely kisebb részben a demográfiával, nagyobb részben a
szakképzési szerkezet változásával magyarázható. A tagintézményben 53 pedagógus dolgozik, közülük 17 a külső telephelyen tanító szakoktató. A tantestület kor
összetétele kiegyensúlyozott, fluktuáció alig van, emellett jelentős a szakvizsgával
rendelkező pedagógusok száma. Egy dunántúli megyeszékhely egyik kedvelt kertvárosi részén található az a nyolcosztályos általános iskola, ahol az elmúlt években
jelentősen megnőtt a tanulólétszám (651 fő). A népszerűség emelkedésével a pedagógusok iránti igény is nőtt. Az intézményvezető kezdeményezésére az elöregedő
tantestületben (60 fő) egyre több a fiatal munkaerő. Az alföldi mezőváros 4 és 6 évfolyamos gimnáziuma országos beiskolázású tagozataival sikeresen megtartotta 6-700
fős tanulólétszámát. A tantestület az elmúlt 10-12 évben a nagyfokú elöregedés,
nyugdíjazás miatt lecserélődött. A jelenlegi 70-80 fős tantestület fiatal, jellemzően
40 év alattiakból áll. A Pest megye keleti részén található községi általános iskola a
közeli városi katolikus iskola elszívó hatása miatt beiskolázási nehézségekkel küzd.
A tanulószám csökkenése elsősorban a felső tagozaton jelentkezik. A tantestület közös erővel és azonos módszertani tudással igyekszik oktatni a hátrányos helyzetű
tanulókat, akiknek a száma folyamatosan emelkedik. A tantestületet érintő fluktu37
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áció jelentős, emellett korösszetétele sem kedvező, mivel a 10–20 éves tapasztalattal
rendelkező tanárok alkotják a legszűkebb réteget.
Az elemzés szempontjainak kialakításakor figyelembe vettük az uniós ajánlások által érintett területeket (szakmai támogatás, közösségi beilleszkedés, egyéni
támogatás), a hazai szabályozás által lefedett területeket (a szakmai szabályozás
megvalósítását). Külön vizsgáltuk a kérdésben ezzel összefüggésben az intézmények oldaláról érintett szereplőket (az iskolavezetőt, a mentort és a tantestületben
a pályakezdővel kapcsolatba kerülő kollégákat). Figyeltünk a változásokra az iskolai gyakorlattal kapcsolatban, amit a korábbi kutatási anyag és saját tapasztalataink tettek lehetővé. Az elemzés során a szervezeti tanulás, munkahelyi tanulás
irodalmából is igyekeztünk meríteni. A feldolgozott szakirodalom szerint többféle
tanulási lehetőség adódik egy iskolában a dolgozók, pályakezdők számára is, különösen tanuló szervezetként működő intézményben (Silins, Zarins és Mulford, 2002;
Eraut 2007), és többféle, ezt ösztönző-támogató lehetőség adódik a vezetők számára
is (Eraut, 2007). Sok függ azonban attól is, hogy az intézmény és az iskolavezető
hogyan oldja meg a feladatot, hogyan segíti elő a pályakezdő számára a tanulási
lehetőségek kibontakozását (Boreham és Morgan, 2004). Az elemzés során, a szakirodalomban felmerült szempontokra is figyelve, a vezetővel kapcsolatban külön
figyelemmel voltunk a munkafeladatok meghatározására, a munkakapcsolatok alakítására, a személyes részvételre és elvárások megfogalmazására, valamint olyan,
magától értetődőnek tűnő tényezőkre is, mint a szerepelvárások (Eraut, 2007).
Jelen elemzésünkben az intézményi oldalra fókuszáltunk. A vizsgálandó célcsoport elemzésünk esetében nem a gyakornokként dolgozó pedagógusokra irányult
elsősorban, hanem az intézményekre és vezetőikre, az intézményi támogató környezetre, illetve másodsorban a gyakornoki rendszerben valamilyen módon érintett szereplőkre. A vizsgált intézményekben félig strukturált interjút készítettünk
a kérdés szempontjából legfontosabb szereplőkkel: az iskolavezetővel, valamint az
iskolában pályakezdőként dolgozó pedagógusokkal és mentoraikkal, majd a tapasztalatokat esettanulmány formájában dolgoztuk fel. A jelen tanulmány az elkészült
esettanulmányok és interjúk elemzésére épített.

Az iskolavezető, iskolavezetés jellemzői
A hat vizsgált iskola vezetői között találunk idős, nagy tapasztalattal rendelkezőket
és fiatalokat egyaránt. Három iskolavezető is említette, hogy nyugdíj előtt áll, mindhárman felkészült és erős vezetőknek tekinthetőek. Két vezető esetében nemcsak a
munkában töltött idő mondható hosszúnak, de a vezetési tapasztalatuk is több mint
egy évtizedes. Kiemelhető e tekintetben a fővárosi általános iskola vezetője, aki a
közelmúltban mestertanári minősítést szerzett, illetve az alföldi megyeszékhelyen
38
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működő szakiskola vezetője, aki ugyancsak számos képzést végzett, és négy diplomát szerzett a pályafutása során. A fiatalabb vezetők három, illetve öt éve vezetik
az iskolát. Közöttük valamivel nagyobb különbségek figyelhetőek meg felkészültség
és vezetői ambíciók tekintetében. Lelkes, hozzáértő vezetőnek mondható a fővárosi szakközépiskola vezetője, aki már dolgozott más intézményben is vezetői beosztásban. Nehezebb helyzetben van a két másik fiatalnak tekinthető iskolavezető.
A mezővárosi iskola vezetője többszörös vezetőváltás után került az iskola élére, az
intézmény megosztottsága következtében elfogadottsága a tantestületen belül nem
egyértelmű, vezetői munkája során azonban jó külső – mindenekelőtt a tankerülettel
való – kapcsolataira tud építeni. Szintén nehéz helyzetben van a kistelepülési általános iskola vezetője, nem annyira a tantestületen belüli feszültségek, mint inkább az
iskola egyre nehezebb helyzete miatt. Az iskola tanulói összetételében egyre nagyobb
arányt tesznek ki a hátrányos helyzetű tanulók, a tantestületben jelentős a fluktuáció.
Az iskolavezető a romló helyzet kezelését és ennek kapcsán a tantestület szakmai
megújítását igyekszik elérni a Komplex Instrukciós Program (KIP) átvétele révén.

A pályakezdők támogatási formái és az iskola,
az iskolavezetés szerepe
Az alábbiakban a pályakezdők támogatásával összefüggő tapasztalatokat elsősorban az iskolavezetés nézőpontjából, az intézmény egészének a kontextusában elemezzük. A választott nézőpontot indokolta a korábbi kutatási tapasztalatokkal való
összehasonlítás szándéka, valamint az, hogy kíváncsiak voltunk az új szabályozás
megvalósításával kapcsolatos intézményi szintű tapasztalatokra. A fő kérdéseket az
esettanulmányok tapasztalataira építve tárgyaljuk, egyes kérdéseknél az elkészített
interjúk egyes részleteit is felhasználtuk a nézőpontok bemutatása érdekében.

A bevezető szakasz fontosabb elemei
A pályakezdők felvétele
Tapasztalataink azt mutatják, hogy az iskolák általában szívesen látják a pályakezdő pedagógusokat az álláshelyek betöltésénél, mivel saját iskolájuk ethosza szerint
tudják őket szocializálni. Ez kedvez a szervezeti klímának is, és könnyen beilleszkednek a tantestületbe.
A pályakezdőkkel kapcsolatos gyakorlat a pályakezdők intézményekbe történő
felvételével kezdődik. A vezetők szerepe a vizsgált kérdésben igen korán megragadható. A pályakezdő pedagógusok felvételében a centralizáció ugyan jelentős válto39
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zást hozott, de nem vette ki a vezetők kezéből a választás lehetőségét. Az iskolák
állami kézbe kerülését megelőzően az igazgató hatáskörébe tartozott az új, akár
kezdő tanárok meghallgatása és felvétele. A kutatás időpontjában a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) mint munkáltató intézte a személyi ügyeket.
A gyakorlat lényegében minden felkeresett intézményben hasonlónak bizonyult.
A tankerület írja ki a pályázatot, az is a tankerületen múlik, hogy kiírható-e a pályázat, a tankerület engedélyezi, hogy meghirdessék az állást. A pályázatot a KLIK
teszi közzé, de a pályázó az iskolához jelentkezik. Az iskolavezető megválaszthatja,
hogy kiket szeretne meghallgatni a jelentkezők közül, ő folytatja le az interjúkat, ő
tesz javaslatot a megfelelőnek tartott jelentkezőre is. A kiválasztás után a döntés és
a szerződéskötés már a tankerület részéről történik meg. A meghallgatással kapcsolatban többféle gyakorlat is előfordult a vizsgált iskolákban. Volt, ahol a meghallgatáson a tankerület képviselői is megjelentek, de jellemzőbbnek tűnik, hogy
az iskola oldaláról vannak jelen egyszerre többen a meghallgatás során – például az
igazgatóhelyettes, az adott szakos munkaközösség-vezető –, akik együtt alakítják ki
az iskola részéről a javaslatot.8 Az alkalmazás feltétele még a fenntartó által kikötött
három-négy hónapos próbaidő, a kinevezés már jellemzően határozatlan időre szól.
Az iskolák az üres álláshelyekre szívesen vesznek fel már tapasztalattal rendelkező pedagógust vagy olyat, akinek a tapasztalatszerzéséhez saját maguk járultak
hozzá. A vizsgált iskolákban az is előfordult, hogy az iskolai gyakorlat során megismert hallgatót nyerik meg a pályázatra való jelentkezésre. A dunántúli város általános iskolájában is olyan pályakezdővel találkoztunk, aki az iskolában végezte
iskolai gyakorlatát, esetében ez bizonyult jó ajánlólevélnek. A fővárosi általános
iskolában az egyik pályakezdő szólt a csoporttársának az állás kiírásakor, aki így
szintén szabályosan, de részben informális úton került az iskolába. Egyik pályakezdő interjúalanyunk egyértelmű tapasztalata volt, hogy az ismeretségek, informális
kapcsolatok többet számítanak a jelentkezések során, mint a jó eredménnyel elvégzett felsőfokú képzés.

A gyakornoki szakasz intézményi szabályozása
A gyakornoki szakasz formális szabályozása nem garantálja a szabályozás betartását és ezzel a szakmailag kontrollált folyamatokat, a napi gyakorlatban adódó
helyzetek „felülírhatják” a helyi szabályozást, mégis úgy véltük, a szabályozás léte
jelzésértékű lehet a kérdés fontosságát tekintve.

8
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Ideális esetben az igazgató a jelölt egy óráját is szeretné megnézni, erre az esetek többségében
nincs lehetőség, mivel a meghallgatásokra jellemzően nyáron kerül sor.
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Az iskolák közül csak néhányban találkoztunk a gyakornoki szakaszt érintő
formális szabályozással. Az iskolai dokumentációban megjelenő ún. „Gyakornoki
szabályzat” intézményi kidolgozását a korábbi gyakornoki rendszer követelte meg,
ennek nyomán született meg több intézményben az intézményi szintű szabályozás.
E gyakornoki szabályzatok új jogi rendelkezések szerinti aktualizálása azonban
nem minden intézményben történt meg, így az intézményi szintű formális szabályozás a legtöbb helyen csekély mértékűnek mondható. Részben ezzel a helyzettel is
összefügghet, hogy ahol létezik helyi szabályozás, ott sem feltétlenül az irányítja a
pályakezdőkkel kapcsolatos helyi gyakorlat alakulását.

A mentor kiválasztása
A mentor kiválasztása a vezető egyik legfontosabb feladata, ezt a szabályozás9 is
előírja, és a gyakorlat is megköveteli. Az esettanulmányok tapasztalatai azt mutatják, hogy a mentor kiválasztása elsősorban a szakos megfelelés alapján történik – ezt
szinte valamennyi iskolában az első helyen vették figyelembe. A budapesti szakközépiskolában első helyen azonban nem a szakos megfelelésre igyekezett figyelni az
igazgató, hanem inkább a szakmai felkészültségre, a szakvizsga vagy mentortanári
képesítés, esetleg mestertanári minősítés meglétére. Az intézményvezető meglátása
szerint a pedagógiai tevékenységben bárki tud segíteni, aki már kellő tapasztalattal
rendelkezik. Ezenfelül természetesen szükséges a pályakezdők szakmaiságának támogatása is, amit a szakos kollégák tudnak jobban megadni. A mentorok kiválasztásában szerepet játszott még a leterheltség kérdése. Az intézményvezetők több esetben választottak olyan pedagógust mentornak, aki kevésbé szenved időhiányban.
Így lettek – a kisebb kötelező óraszám miatt – az egyik községi általános iskolában
az intézményvezetőkből és helyetteseikből mentorok. Más helyen a módszertani felkészültséget és a lelkesedést említette az iskolavezető mint a mentorokkal szembeni
elvárások egyikét. Az iskolák többségében a vezető és maga a mentor is fontosnak
tartotta, hogy személyisége összhangban legyen mentoráltja egyéniségével. Az elvárások között még megfogalmazódott, hogy a mentor képes legyen átadni a hosszú
szakmai gyakorlata alatt felhalmozódott tapasztalatokat, mindazokat a „szakmai
titkokat”, amelyek segíthetik pályakezdő kollégájának munkáját. A mentorok kiválasztása sokszor nem egy előre tervezett stratégia vagy átgondolt szempontok alapján
zajlik, hanem inkább ad hoc jelleggel történik. Ez az ad hoc jelleg a későbbi kapcsolattartásban is érvényesül: a formális keretek hiánya a rendszeres találkozók, megbeszélések hiányát vonja maga után. Elsősorban akkor került sor megbeszélésekre,
ha probléma merült fel a gyakornoknál.
9

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1).
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A pályakezdő pedagógus feladatainak meghatározása
A pályakezdő pedagógus feladatait tekintve többféle gyakorlattal lehet találkozni.
Bár azt várnánk, hogy a pályakezdő pedagógus munkafeladatai a szabályozás módosulásával lecsökkennek, és megjelennek a szakmai tanulással összefüggő elemek,
a gyakorlat oldaláról ez nem egyértelmű. A legtöbb esetben úgy tűnik, ma is az az
egyik legjellemzőbb gyakorlat, hogy nem nagyon tesznek különbséget a pályakezdő
és a tapasztalt pedagógusok munkafeladatai között, több helyen a pályakezdőt ma
is felkészült pedagógusnak tekintik, aki ennek megfelelően a többi pedagógushoz
hasonló feladatokat kap. A fővárosi általános iskola erre példa, ahol az igazgatónő
állítása szerint tudatosan nem tesznek különbséget a feladatok szempontjából. „Ő
az első perctől kezdve az adott munkaközösség munkájában részt vesz. Ott abban
feladatokat vállalhat önként, illetve a munkaközösség-vezető felkérheti arra, hogy ebben vegyen részt. A munkaközösségek nagyon sok év közbeni projekttel foglalkoznak
a munkaterven belül. Ugyanúgy részt vesz a helyettesítésben, mint a többi kolléga.
De 20 órája van, és nem 22. Csak ő az első évben nem valószínű, hogy önállóan tart
egy szakkört. (…) Szülői értekezleten, fogadóórán, mindenen ugyanúgy kell részt vennie, mint a többieknek. Az óraszáma kevesebb. Önálló munkát magára hagyva nem
adunk neki. Mindig csak úgy, hogy segítséget kap.” A pályakezdő tanárt a feladatok
szempontjából nem kezelték kiemelten, ez a neki adott osztályok vonatkozásában is
megfigyelhető volt: „Osztályok szempontjából sem teszek különbséget, mert akkor azt
hiszi, hogy burokban kezdi a pályáját. Ő ugyanolyan tanár, mint a többi, csak még
nem szerezte meg a gyakorlatát.” Hasonló a helyzet a kistelepülési általános iskolában is, azzal a különbséggel, hogy ez nem elvi alapon történt, a helyi szabályozás
ellenében, hanem a napi helyzetek kényszerei következtében. Az egyik gyakornok
elmondása szerint ő gyakorlatilag teljes értékű munkát végez, ráadásul még osztályfőnöki feladatokat is ellát. Ugyanez volt megfigyelhető a dunántúli város általános
iskolájában, ahol az egyik pályakezdő tanár már az első évben osztályt kapott, és
órakedvezményben sem részesült. Az intézményvezető állítása szerint olyan nagy a
tanárokon a munkateher, hogy a törvényben előírt – a gyakornokoknak járó – órakedvezményt nem tudja érvényesíteni.

A pályakezdő pedagógus támogatási formái
a vizsgált iskolákban
A pályakezdő pedagógusok támogatási formáival kapcsolatban elsősorban az uniós
ajánlásban és a hazai szabályozásban is érintett szakmai támogatást és a közösségi
beilleszkedés támogatását vizsgáltuk.
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Szakmai támogatás
Több iskolában megfogalmazódott az a pályakezdő pedagógusokkal kapcsolatos
tapasztalat, miszerint a gyakornokok szaktárgyi tudása megfelelő, pedagógiai ismereteik azonban túlságosan elméleti jellegűek, e téren meg kell ismertetni őket a gyakorlattal. Idetartozik a fegyelmezés, a tanulói figyelem megtartása, a motiválás, az
egyéni vagy csoportos foglalkoztatás, az óravezetés technikái. A szakmai támogatás
elsősorban ezekre irányul, mind a szabályozásban, mind a gyakorlatban.
A támogatási formákkal kapcsolatosan fontos tudni, hogy bár a gyakornoki
rendszer bevezetését megelőző időszakban nem volt általános elvárás, mégis több
iskolában jelen volt már akkor is valamiféle gyakorlat a pályakezdők támogatására. A budapesti általános iskolában az igazgatónő például hangsúlyozta, hogy a pályakezdők támogatása korábban is természetes gyakorlat volt az iskolában: „Mindig,
amikor még nem volt a mentorság, akkor is kapott valamilyen tapasztalt pedagógust
maga mellé a pályakezdő vagy az új kolléga. Ez így volt eddig is, mielőtt nem nevezték
gyakornoki dolognak. Ami bejött, az a hozzá való adminisztráció, amit kell hozzá
csinálni.” Hasonló a helyzet például a dunántúli általános iskolában, ahol a mentorrendszer első elemei a 2014/15-ös tanévben jelentek meg. Az iskolában a rendszer
kedvező fogadtatásra talált, mivel eddig is támogatták a kezdő kollégákat.
A vizsgált iskolák többségében intézményi és irányítási oldalról tekintve is jól
látható, hogy a pályakezdő támogatását több oldalról közelítik meg, és több szereplő játszik szerepet benne. A többoldalú megközelítés, úgy tűnik, jellemzően nem
egy már kidolgozott rendszer adaptálásával, hanem inkább spontán módon alakult
ki, elsősorban az intézményi kultúra, korábbi iskolai gyakorlatok folyományaként.
A többoldalú megközelítés valamilyen formája minden vizsgált iskolára jellemző
volt – bár igen nagy eltérésekkel –, és kiterjed a pályakezdő iskolai életbe való bevezetésére, a szakmai munka támogatására és az emberi, személyes nehézségek áthidalására is. A szakmai támogatás mellett a közösségi beilleszkedés támogatása
és az egyéni nehézségek áthidalása, úgy tűnik, nem annyira az uniós vagy hazai
javaslatok nyomán alakult ki, inkább a folyamatok tudatos vezetői irányítása, illetve
az intézményi működés előzményei és spontán helyzetei következtében.
A szakmai támogatás igen eltérő módon, eszközökkel és színvonalon valósult
meg az általunk vizsgált iskolákban. Több iskolában találkoztunk igen átgondolt
támogatási formákkal, ami átfogta a pályakezdő pedagógus szűkebben értelmezett
feladatait, de azonkívül is igyekezett lehetőséget biztosítani a gyakornokok számára az iskola életében előforduló feladatokba való bevonódásra. A fővárosi szakközépiskolában a mentorálás folyamatában az intézményvezető látta el az általános
segítő részt (pedagógiai program, egyéb intézményi dokumentumok megismerése), a
szakmai részt pedig a szakos mentorok. A vezető különösen ügyelt arra, hogy baráti,
emberi kapcsolatot építsen ki az új kollégákkal. A pályakezdő pedagógust személyre
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szabott módszerekkel segítették: óralátogatásokkal és azt követő megbeszélésekkel.
Az iskolára jellemző volt a nyitottság: bármely pedagógus órájára bemehetnek a
pályakezdők, és elvileg őket is megnézhetik a kollégák. Az intézményvezető fontosnak látta, hogy a pályakezdőknek ne pusztán szakmai, hanem emberi támogatást is
biztosítson az iskola (például nehéz élethelyzetekben vagy fáradtság esetén).
A pályakezdő segítője azonban nem csak a mentor lehet. Több iskolában is előfordult kis mintánkban, hogy a szakmai támogatás több szereplő között oszlott
meg. Erre példa a fővárosi általános iskola. Az iskolában a legközvetlenebb támogatás a mentortól érkezik. Az igazgatónő megfogalmazásában: „A mentora egészen
apró szinten segíti az ő munkáját, hogy a naplóba hogy kell beírni, mit hol talál. Hogy
ellenőrzöd napközben a gyereket.” A szakmai támogatás az iskolában megoszlott a
mentor és a munkaközösségek között: „A szakmázás a munkaközösségen belül történik inkább. De a szakmai munka a kicsi körökben valósul meg, egymás között mennek órát nézni. Amit én kértem, és ehhez ragaszkodom, hogy a gyakornok menjen a
tapasztalt pedagógushoz hospitálni a szabadidejében.” A hospitálás az iskolában a
munkaközösség-vezető feladata, ő tartotta kézben, és ő ellenőrizte. A pályakezdő
mehetett egyedül hospitálni az idősebb kollégához, de mehetett a munkaközösség-vezetővel együtt is, így meg is tudták beszélni az órát. A mentor a gyakornok
óráit látogatta nagyjából heti rendszerességgel, az órák tapasztalatait megbeszélik.
A legtágabban értelmezett támogatást itt a tantestület biztosította: „A tantestületen
belül is kiemelten kezeljük, hogy segítsük őket.” A tantestület a pályakezdőket befogadó módon kezelte, hogy jól érezzék magukat: „Mutatják nekik, hogy hová kell
eljutni. Segítik, hogy oda eljusson.” A helyzetet legpregnánsabban az a pályakezdő
pedagógus fogalmazta meg, akinek a helyzete úgy alakult, hogy nem volt mentora,
ezt azonban egyáltalán nem hiányolta, mondván: „Nekem mindenki segít.”
De a mentor maga sem feltétlenül olyan segítő szerepben működött mindenhol,
ahol „egészen apró szinten” segítené kezdő kollégája munkáját. A kérdésben a mezővárosi gimnázium jelentette a másik végletet a vizsgált iskolák sorában: ebben
az iskolában általános volt az idő- és energiahiány, ezért nem látogattak a kollégák
órákat, a pályakezdők esetében sem: „Egyszer jött be hozzám a munkaközösség-vezető órát látogatni. Ez a tavalyi évben volt. Azóta egyszer jött az igazgató úr egy gyakorlati órára, ahol drámajátékokat játszunk. Senki más, senki több.” Az óra megbeszélése értelemszerűen így ugyancsak gyakran elmarad: „Informálisan megtörtént
néhányszor, de az a folyamatos kapcsolattartás, visszajelzés, hogy mondd el, hogy
sikerült, ez nem történt meg rendszeresen, csak akkor, amikor baj volt.” A mentorok
is úgy vélekedtek, hogy ha a gyakornoknak problémája van, akkor kérdez. Nem tartották feladatuknak a fejlődési folyamat követését, azt vették természetesnek, hogy
alkalomszerűen megkeresik őket a gyakornokok. A mezővárosi gimnáziumban jellemzően a munkaközösségekben találtak támogatásra a pályakezdő pedagógusok.
Az iskolavezető – bár feladatának tekinti – idő hiányában nem tudott az újonnan
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felvett tanárokkal foglalkozni (beszélgetni, órát látogatni), ezt a tevékenységet a
munkaközösségek vezetőire bízza. Az iskolavezető csak probléma esetén látogatta rendszeresen a tanár kollégák óráját, elsősorban azokét, akikre panasz érkezett.
A gyakornokok ennek ellenére igényelnék a nagyobb támogatást. A gyakornokok
személyes, érzelmi támogatása az iskolában jobban működött, elsősorban a munkaközösségek szintjén, s jellemzően elsősorban akkor, ha felmerült valamilyen szakmai, módszertani probléma. Ilyen esetekben összeült a munkaközösség, és közösen
beszélték meg a lehetséges megoldásokat.

Közösségi beilleszkedés10
A közösségi beilleszkedés az uniós irányelvekben és a hazai szabályozásban is szerepet kap a szakmai támogatás mellett. A szabályozás szerint a pályakezdő tanár
munkahelyi szocializációja is elsősorban a mentor feladata, de a gyakorlatban valószínűsíthető, hogy nagy hangsúlyt kaphat az egész tantestület, a szakmai munkaközösség is, ilyenformán fontossá válhat a kollégák hozzáállása, az iskolai kultúra,
s ebben az intézményvezető szerepe is jelentős lehet. A gyakornok iskolai pályafutását nagyban segíti, ha elfogadó, támogató légkör veszi körül, ami hosszú távon
is befolyásolhatja pályán maradását. A dunántúli általános iskolában úgy vélték,
hogy a szakmai támogatás mellett a közösségi beilleszkedés segítése lehet a mentorrendszer egyik kiemelt célja. Az új kollégának meg kell ismernie az iskola hivatalos
dokumentumait (SZMSZ, Pedagógiai program), és fel kell térképeznie az iskolai közösség íratlan szabályait, szokásrendszerét, a szülőkkel való viszonyrendszert. Hasonlóan a szakmai fejlődéshez ez is egy hosszabb folyamat, ennek eredményeként
válik a tantestület teljes jogú tagjává.
A kisvárosi szakiskolában is az volt a jellemző, hogy a pályakezdő pedagógusok
támogatása során nem a szabályozásból indultak ki, hanem „belülről próbálják az
egészet kezelni”, saját gyakorlatuk, bevált tapasztalataik mentén. A feladat döntő
részben a mentorokra hárult. Ők ismertetik meg az iskolát a pályakezdő pedagógusokkal, körbevezetik őket az iskola épületében, adott esetben figyelnek arra, hogy
bemutassák őket a kollégáknak, segítenek abban, hogy megismerjék az adminisztrációt, igyekeznek „szocializálni”, oktatáson kívüli, iskolai feladatokba bevonni őket.
A gördülékeny és hatékony kommunikáció érdekében a tanáriban a gyakornokok
a mentor közelében kapnak helyet. Fontos terület az óralátogatás is. Emellett általánosan érvényes, hogy a pályakezdők a mentorokon kívül a többi kolléga részéről
is segítőkészséget tapasztalnak. E tekintetben is jellemző az óralátogatás, illetve az
egymással való konzultálás, az együttműködés.
10

A személyes támogatás tapasztalataink szerint nem különült el élesen a gyakorlatban, ennek elemeit részben a közösségi, részben a szakmai támogatás alatt érintjük.
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Más megoldást talált a fővárosi általános iskola vezetője az intézményi beilleszkedés támogatására: „Szerkesztettünk egy ún. Egységes eljárás című kétoldalas kiadványt, amiből a lényeget az SZMSZ-ből, házirendből összefoglaltuk, hogy egy pedagógusnak, ahhoz, hogy ebbe a közösségbe belépjen, mik azok az egységes elvek,
szabályok, amiket mindenkire vonatkozóan be kell tartani. Ebben benne van az is,
hogy ha beteg lenne, akkor hogyan kell betelefonálnia, hogy jelezze, hogy nem tud
jönni. Vagy hogy a gyerekekkel kapcsolatban hogyan adjuk a büntetéseket, dicséreteket. Beírjuk a hiányokat, rendbontásokat, abból mi következik. Nálunk mi a rend.
Odaadhatnánk neki az összes dokumentumot, hogy olvassa végig. De ez egy kivonatolt dolog, ami odairányítja a figyelmét, hogy mit kell tenni.” Más iskolákban, például
a megyeszékhely szakiskolájában a mentorokra hárul az iskolai élet részleteivel való
megismertetés feladata.
A kistelepülési általános iskolában a mentorálási feladatok az iskolai tevékenységek preferencia-rendszerébe illeszkednek, melyben első helyen a tanulók közvetlen
felügyelete, oktatási és nevelési ellátása áll. Ebből következően a mentorálásra fordítható idő változó a tanév egyes szakaszaiban. Az adminisztratív munkaterhelés
felfutása idején vagy egyes pedagógusok hiányzásának alkalmával a tanárok – így
a mentor is – nagyobb terhelés alá kerülnek, aminek következtében hátrébb sorolódhatnak a mentorálással kapcsolatos mindennapi teendők. Az intézményben a
pályakezdők mentorálásának feladata egyfajta támogató munkakörnyezet kialakítása keretében valósult meg. A feladat ellátásának eltérő szintjei és felelősei voltak,
de a mentor folyamatos nyomon követése mellett vonták be az egyes szereplőket.
A támogató környezet kialakításába a tanulókat is bevonták: „Ahogy jött az új kolléganő, a régi osztályomat vette át (…). A gyerekeket is megkértem, hogy segítsétek.
Mert ti itt vagytok hat éve, ti tudjátok a szokásokat az iskolában. Nem durván, de
finoman mondhatjátok, hogy mi ezt így szoktuk, ez a szokás. Nem rendre utasítva, hanem egy osztályfőnöki órán nyugodtan ti is beszélgethettek vele, hogy mik a
szokások, és megkérhetitek, hogy továbbra is így legyen a dolog.” A pályakezdő támogatásának másik szintjén a tanár kollégák, a testületi kollektíva vállal szerepet.
Az első időszakban szisztematikusan megismertetik az új kollégával a házirendet,
a bevett szokásokat, az ügyeleti rendet, a mindennapi dolgokat. Többoldalú támogatást biztosítanak ahhoz, hogy a pályakezdő – vagy gyakornok – megtalálja
a helyét, sikereket érjen el, leküzdje adódó problémáit: „Nagyon sokat számít a pedagógusközösség, hogy hogyan fogadja. Én hallottam olyat is, ahol nagyon nehezen
fogadnak be. Vannak zártabb közösségek. Vannak, akik hagyják jobban kínlódni
a kollégát, hogy szenvedje meg a magáét. Szerintem nagyon kell őket segítenünk,
hogy jó pedagógusok legyenek. És hogy a pályán maradjanak. Emberileg kell nagyon
megfogni néha a kezüket.”
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Támogatók és támogatási formák
Az esettanulmányok tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a támogatók köre jóval
szélesebb, mint a szabályozásban megfogalmazott két szereplő, az iskolavezető és a
mentor.
A vezetők szerepe a gyakorlatban fontosabbnak tűnik, mint amit a szabályozás
nyomán gondolnánk, ebben azonban iskolánként nagyobb eltérések tapasztalhatóak:
abban is, hogy miben töltenek még be szerepet a szabályozásban előírtakon túl, és milyen módon és mértékben. Minden vizsgált iskolára igaz, hogy a vezetők választják ki
a jelentkezők közül a felvételre javasolt pedagógusokat, ők alakítják ki a szabályokat,
akár formális, akár informális úton. Ők választják ki a mentorokat, és ők határozzák
meg a pályakezdő pedagógusok és a mentorok feladatait is. A szabályok alakítása és
a feladatmeghatározások nyomán implicit módon a szerepértelmezéseket is kijelölik
mind a gyakornokok, mind a mentorok számára, ami lehet pontosan meghatározott
vagy definiálatlan, illetve szűken vagy tágan értelmezett egyaránt. A vezetők némelyike túllép ezeken a vezetői feladatokon is, és közvetlen segítséget nyújt a pályakezdőknek a beilleszkedésben, és a mentoráláson túllépve szervezi meg a szakmai támogatási formákat a pályakezdők számára. Néhány vezető vagy vezetőhelyettes maga is
mentorként működik. A vezetők jelentős befolyással vannak továbbá az intézményi
kultúrára, aminek következtében adott esetben általános támogató attitűddel viszonyulnak a pályakezdőkhöz, más esetben azonban hajlamosak magukra hagyni őket.
A mentor elsősorban – a szabályozásnak megfelelően – a szakmai fejlődést segíti, ezen belül elsősorban az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, de szerepe
lehet a közösségi beilleszkedés támogatásában is. A mentor szerepével kapcsolatban
azonban a tapasztalat szerint igen sok az értelmezés- és személyfüggő elem, így a
mentorálás megközelítése eltérő lehet akár egyetlen intézményben is. Az egyik iskola vezetője szerint nagyon hamar eldől, hogy valakiből pedagógus lesz-e, vagy sem,
ezen a bevezetett mentori rendszer sem változtat érdemben. Ezzel összefüggésben
alapvetően abban hitt, hogy a tanári szakmára születni kell, nem lehet megtanulni.
Az igazgató meglátásaival szemben a mentorok úgy gondolták, hogy számos területen tudnak segíteni a tapasztalatlan kollégának, szakmai támogatásuk szükséges
a pályakezdők szakmai fejlődéséhez. Ők azok, akik a pedagógusképzés elméleti
alapjait követően a gyakorlatban tudnak mintát nyújtani és praktikus ismeretekkel szolgálni a gyakorlati feladatokban (pl. tanóratervezés, fegyelmezés, a tanulók
értékelése stb.). Mindazonáltal a mentor szerepével kapcsolatos formális előírások
sok esetben csak esetlegesen valósulnak meg. Ellentmondásos tapasztalat, hogy a
mentorok munkáját a rendszer kevéssé támogatja, az iskolavezetők szerint hiányoznak azok az elemek (a mentorok órakedvezménye, anyagi megbecsülése, képzése),
amelyek a rendszer hatékony működését biztosíthatnák: „Az elkötelezett pedagógusok esetében ez nem feltétlenül számít, rendszerszinten azonban nem lehet csak
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elkötelezettségre építeni.” A mentor támogatásának hiánya szembetűnő volt még a
kérdésben amúgy körültekintően működő fővárosi általános iskolában is. Az egyik
mentor annak ellenére sem kapott támogatást, tanácsot a munkájához, hogy igényelte volna, így maga igyekezett felépíteni a feladatot utánaolvasással, külön készüléssel és eddigi tapasztalatai segítségével: „Nem érzem, hogy én mentor vagyok,
hogy én bármit kapnék azért, hogy nekem bármivel jobb lenne. Nem vagyok erről
tájékozott.” A másik végletet a mezővárosi iskola jelenti ebben a vonatkozásban is,
itt fel sem merült a kérdés. Ebben az iskolában az, hogy a mentor hogyan értelmezi
a mentori tevékenységet, a tapasztalatok szerint jellemzően attól függött, hogy a
mentornak milyen előzetes tapasztalatai voltak a saját képzésével és pályakezdésével
és iskolai éveivel összefüggésben. A mezővárosi gimnáziumban a mentorálással járó
pluszfeladatok beiktatása idő- és energiahiány miatt láthatóan kivitelezhetetlen volt
mind a mentor, mind a gyakornok részéről. A fővárosi szakközépiskolában elhangzott, hogy a mentorok számára az intézmény erkölcsi elismerést tud adni, anyagi
elismerésre azonban nincs lehetőség. Elvileg órakedvezményben részesülhetnek, de
csak akkor, ha a szakos ellátottság megfelelő. A fővárosi általános iskola vezetője
hasonlóan nyilatkozott: mentornak jutalmat nem tudnak adni. Nekik ez egy pluszmunka, amit nem is önként vállalnak. „De legjobb lenne, ha kimondaná a jogszabály, legyen az bármelyik, hogy leírja, hogy a mentornak abban a tanévben 22 óránál
nem lehet több óraszáma. Vagy mondják meg, hogy mentori pótlékot kap. Azt is lehet.
De semmit nem adnak. Ezt szerelemből csinálja mindegyikük.”
A kollégák szerepe egyáltalán nincs szabályozva, de az intézményi gyakorlatban
egyértelmű a jelentősége. Elsősorban a közösségi beilleszkedésben tűnik jelentősnek, valamint ott, ahol a pályakezdő pedagógust igyekeznek a kezdetektől minél
több tevékenységbe bevonni, aminek következtében – támogató légkörrel, szervezeti kultúrával jellemezhető intézményben legalábbis – természetszerűleg megnő a
szakmai segítők köre. A kollégák támogatása az esetek jelentős részében formális
– például munkaközösségi – keretekhez kapcsolódik, de gyakori az informális módon – például kötetlen beszélgetések során – érvényesülő segítség is.
És nem utolsósorban felvillannak a lehetséges támogatói körben a tanulók is,
akik vezetői ösztönzésre a maguk módján ugyancsak tudják segíteni a pályakezdők
beilleszkedését.
Az 1. táblázat azt mutatja, hogy a vizsgált intézményi tapasztalatok alapján milyen területen milyen szereplők fordulnak elő támogató szerepkörben, azaz hogy potenciálisan milyen tényleges támogatói körbe ágyazódik be a pályakezdés időszaka.
A táblázat azt is érzékelteti, hogy az egyes támogatási területeken eltérő a potenciálisan érintett szereplők köre: a döntéshozatal viszonylag szűk körre szorítkozik, a
szakmai támogatás már tágabb kört érint, a közösségi támogatás zajlik potenciálisan
a legszélesebb körben. Hogy mindezek ténylegesen hogyan, milyen – szűkebb vagy
tágabb – kört érintve történnek, az elsődlegesen az iskolavezetésen múlik.
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1. táblázat. A pályakezdő pedagógusok támogatásában érintett szereplők
a vizsgált intézmények tapasztalatai alapján
Iskolavezető

Mentor

Munkaközösségvezető

Pedagógus
kollégák

Döntések

***

Szakmai
támogatás

*

***

*

*

Közösségi
beilleszkedés

*

***

*

*

Minősítés

**

***

Tanulók

*

*

*** – elsődleges felelősség (szabályozás); ** – másodlagos hozzájárulás; * – hozzájárulás

Összegzés
A bevezető (indukciós) szakasz egy hosszabb szakmai fejlődési folyamat második
szakasza, jelentősége éppen abban van, hogy a képzés és a munkahelyi beilleszkedés
közti átmeneti szakaszban támogatást nyújt a pályakezdőnek, elősegítve a szakmai
fejlődési folyamat folytonosságát. Az indukciós szakasz és azon belül a pályakezdő
tanár beilleszkedése önmagában is egy folyamat, ami a szabályozás értelmében a
minősítővizsgáig tart. A támogatás révén a pályakezdő tanár, aki még nem kész
tanár, gyorsabban fejlődhet, és kevesebb kudarcélményt szerezhet, biztosabban maradhat meg tartósan a pályán.
A hazai intézményi gyakorlatban a 2000-es évek elején hivatalosan még nem
létezett a bevezetés szakasza (a gyakornoki időszak), a pályakezdőket jellemzően
kész tanárnak tekintették. Nem mondható általánosnak, de az iskolák egy része már
ekkor is igyekezett segíteni a pályakezdőket, ha ilyen előfordult, ebben elsősorban
a vezetőknek volt meghatározó szerepük. A gyakornoki szabályozás megjelenését
követően a pályakezdő szerepe más megközelítésbe került, immár nem kész pedagógusként tekintenek rá, hanem – legalábbis átmenetileg – támogatást igénylő személyként. Az új megközelítés új feladatokat jelent, amivel új szerepek jelennek meg
a tantestületen belül. De ha megváltozott is a pályakezdő szerepének az értelmezése
a szabályzásban, a gyakorlatban jellemző maradt az a megközelítés, miszerint a pályakezdő pedagógus már tulajdonképpen kész tanárnak tekinthető, akkor is, ha néhány vonatkozásban még támogatásra szorul. Ennek ellenére változott a gyakorlat:
az ad hoc támogatási gyakorlat formalizálttá, ellenőrizhetővé vált a mentor belépése
és az elvárások és kötelezettségek megfogalmazása révén. Mindez elvi lehetőséget
ad a gyakorlat módszeresebb kialakítására, amely azonban már nem feltétlenül ezek
mentén alakul. Jellemzőnek látszik, hogy a gyakorlatban a szabályozás nem az elő-
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írásoknak megfelelően valósul meg, sem a részleteket illetően (pl. kötelező óralátogatások száma), sem a folyamatba bevonódó szereplőket illetően.
Ha nem szűkítjük le nézőpontunkat a mentor személyére, hanem intézményi
kontextusban értelmezzük a támogatás folyamatát, láthatóvá válik, hogy voltaképpen az összetett feladatok – különösen az átgondoltabb és komplexebb megoldást
alkalmazó iskolákban – összetett intézményi szintű támogatási rendszerben valósulnak meg, amelyben a vezető éppolyan kulcsfontosságú személy, mint a mentor,
de mellettük gyakran más szereplőknek is jelentős szerep jut. Az esettanulmányok
tapasztalatai alapján láthatóvá válik, hogy a támogatók köre általában is szélesebb,
mint a szabályozásban megfogalmazott két szereplő, az iskolavezető és a mentor.
Az intézményi támogatás többoldalú, és több szereplő is vonódik be. A mentorálás
folyamatában elsősorban a szakmai támogatásra kerül nagy hangsúly, ami ugyan
elsődlegesen a mentor feladata, de mások is jelentős szerepet játszanak benne, így
például a munkaközösség, az iskola vezetője és a kollégák jelentős része, esetleg akár
a tanulók is. A közösségi beilleszkedés támogatásában potenciálisan szinte valamennyi szereplő érintett.
Az iskolavezető személye, úgy tűnik, továbbra is meghatározó az egész folyamat
során. Ő az a személy, aki az egész folyamatot – a pályázati kiírástól kezdődően a
bevezető szakaszt lezáró értékelésig – végigkíséri, és jelentős részben befolyásolni
tudja. De ezen túlmenően is meghatározó a szerepe az iskola kultúrájának, légkörének formálójaként, amiben – ideális esetben – a szerepek, értelmezések, kapcsolatok és együttműködések formálódhatnak. Az iskolavezetéstől függ jelentős részben
az, hogy milyen támogatást kap a pályakezdő, és hogy a folyamat egyes területein
milyen széles körű a bevonódás, kikre terjed ki, s hogy nyílik-e lehetőség az iskolában az egymástól történő tanulásra, vagy a pályakezdőknek és a pedagógusoknak
lényegében továbbra is maguknak kell megtalálniuk a túléléshez vezető utat. A jelen
tapasztalatok azt mutatják, hogy a támogatási rendszeren belül a mentor szerepe
nem problémamentesen illeszkedik az intézményi gyakorlatba. Bár a szabályozás
elsősorban rá igyekszik építeni, maga a mentor gyakran nem kap sem megfelelő
felkészítést vagy más támogatást (pl. órakedvezményt), sem esetleg elismerést a feladat megoldásához. A mentori munkát az arra történő felkészüléssel a szabályozás
sem kapcsolja össze. Elemzésünk összességében azt mutatta, hogy a gyakorlat több
– elsősorban a kérdésben kialakult előzményekkel rendelkező – iskola esetében
spontán módon abba az irányba mutat, amit Falus Iván is megfogalmazott: „a gyakornoki időszakot nem csupán egy mentor által támogatott önképzési folyamatként
kell elképzelni, hanem átfogó pályaszocializációs folyamattá kell szélesíteni” (Falus,
2014. 167. o.).
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A mentorok szerepe a szakmai és
munkahelyi szocializáció kezdő szakaszában
Bevezetés
A tanárrá válás egy fejlődési folyamat, amelynek során az elméleti tudás és a megelőző tapasztalati tudás mellett nagy szerepe van a tanítási gyakorlatnak és az (ön)
reflexiónak is. Kutatási eredmények sokasága szól arról, hogy a szakmai segítőknek
fontos szerepük van a tanári gyakorlatukat végző pedagógusjelöltek és a kezdő pedagógusok szakmai felkészítésében, pályaszocializációjában (lásd pl. Glickman és
Bey, 1990; Boudreau, 1999; Nagy, 2004). A visszajelzések szempontjából kiemelten
fontos, hogy legyen olyan elérhető kolléga, szakmai vezető, aki támogató szándékkal közelítve a pályakezdőhöz ösztönzőleg hat rá a szakmai fejlődés során (Kimmel,
2006). Az utóbbi néhány évtizedben egyre többen ismerték fel, hogy a pedagógushallgatók és a pályára kerülő pedagógusok mentorálása jelentős mértékben elősegíti
a pályaszocializációt, hozzájárul a kezdő pedagógusok szakmai kompetenciáinak
fejlődéséhez. Hazánkban pedig a TÁMOP-3.1.5. kiemelt program keretében is nagy
figyelmet fordítottak a 2013 őszétől bevezetett pedagógus-életpályamodellel összefüggésben a kezdő szakasz támogatórendszerének a kialakítására, egy, kifejezetten
a gyakornoki rendszerre fókuszáló pilotprogram keretében gyűjtötték a tapasztalatokat, visszajelzéseket (Singer, 2014; Sallai, 2015b).
A mentorság mint fogalom eltérő szerepköröket takarhat, hiszen mentorálásról
beszélhetünk a pedagógusképzésben az alapkészségek elsajátítását szolgáló gyakorlati képzés időszakában, a pályakezdő pedagógusok első éveiben a szakmai szocializáció kapcsán, és természetesen a mentorálásnak lehet szerepe a szakmai fejlődés
későbbi szakaszaiban is. Tanulmányunkban a pályakezdő pedagógusok segítése
kapcsán végzett mentorálásra fókuszálunk, s egyrészt azt vizsgáljuk meg, kik azok,
akik mentori szerepet vállalnak vagy kapnak az iskolákban, milyen tulajdonságokkal, szakmai kompetenciákkal jellemezhetők, másrészt milyen tapasztalatokat szereztek, milyen nehézségekkel kerültek szembe a mentori munkájuk során, a mentori szerep milyen hatást gyakorolt saját munkájukra, szakmai fejlődésükre.
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A mentor és a mentori szerep
A mentor kifejezés az Odüsszeiában szereplő Mentórnak, Télemakhosz nevelőjének
a nevéből származik. Jelentése szerint: ’nevelő, tanító, vezető, tanácsadó, pártfogó,
atyai jó barát’. A pedagógusképzésben vezető tanárnak, konzulensnek is hívják
(Báthory és Falus, 1997). A mentor tehát olyan tapasztalt tanár, aki a pályakezdő
kollégát tanácsaival, visszajelzéseivel segíti, amihez széles eszközrendszert használ. Hazánkban az oktatás területén jogszabályban rögzített a gyakornok-mentor
együttműködés, bár annak részletei és szabályozottsága jelentősen változott az évek
során.1 A mentor segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő
beilleszkedésben, munkájának ellátásában, a minősítővizsgára való felkészülésben.
Rhodes szerint a mentorálás „a humán szolgáltatások terén alkalmazott elnevezés,
mely idősebb, tapasztalt felnőtt és egy nem rokon, fiatalabb személy kapcsolatát jelenti, mely kapcsolatban az idősebb személy folyamatos tanácsadást, útmutatást,
bátorítást ad a fiatalabbnak alkalmassága, kompetenciája és személyiségfejlődése
növekedése érdekében” (Rhodes, 2002. 3. o.).
Kovács és Fáyné a témával foglalkozó tanulmányokban megjelenő meghatározásokat vizsgálták, és megállapításuk szerint a következő közös elemekben mutatkozik konszenzus: (1) a mentor a mentoráltnál nagyobb tapasztalattal és életbölcsességgel rendelkező tanácsadó és tanító; (2) a mentor irányítja a mentoráltat, és
elősegíti a mentorált fejlődését; (3) a mentor és a mentorált kölcsönös bizalomra
épülő érzelmi köteléket alakítanak ki (Kovács és Fáyné, 2015). Ugyancsak Rhodes
megállapítása szerint „a közösen eltöltött tanulási idő során a mentor és a mentorált gyakran alakít ki a kölcsönös elköteleződésen, tiszteleten, hűségen és közös
személyiségjegyeken alapuló kapcsolatot egymással, ami elősegíti a fiatal személy
átlépését a felnőttkorba” (Rhodes, 2002. 3. o.).
A mentori munka Boudreau (1999) szerint nem más, mint tanításra koncentráló
irányítás, valamint a mentor és a mentorált kapcsolatára koncentráló reflektálásra késztetés. Míg az elsőnél a középpontban a tanítási folyamat és a pedagógus
szerepeknek való megfelelés elősegítése áll, addig a másik esetben a mentor a kezdő
pedagógussal való interperszonális kapcsolata révén megerősítést ad abban, hogy a
saját tapasztalataira építve alakítsa tanítási stílusát. Sokan úgy vélik, hogy a sikeres
mentorálás feltétele a kölcsönös elfogadottság, elkötelezett sikerorientáltság, melynek során partnerség alakul ki. A mentor szerepköre, feladatai tehát igen sokrétűek,
1
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Első ízben a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. törvény) és az ahhoz
kapcsolódó kormányrendelet (138/1992. Korm. rendelet) rendelkezett a gyakornokról és a szakmai segítőikről, a 2011. évi nemzeti köznevelési törvény, illetve az annak végrehajtását szolgáló
kormányrendelet (326/2013. Korm. rendelet) azonban számos új rendelkezést hozott. Fontos változás, hogy a gyakornoki idő két évre rövidült, és a gyakornokoknak külső minősítővizsgát kell
tenniük a korábbi belső vizsga helyett.
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a mentorálás képessége részben kívülről megszerezhető (például képzésekkel, továbbképzéssel, önképzéssel), másrészt belső fejlődés eredménye.
A pályakezdő pedagógusok szakmai támogatása nemcsak intézményi beilleszkedésüket, hanem szakmai elképzeléseik megvalósítását is elősegítheti, emellett a
megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásának sikerességét, így hosszabb távon a pedagóguspályán való maradást is alapvetően befolyásolhatják az első években szerzett tapasztalatok (Kocsis, Mrázik és Imre, 2012). A szervezeten belüli tudásátadás
vizsgálata segít a mentorálás funkcióinak, működésének megértésében. A Nonakaés Takeuchi-féle tudásátadási modell (1. ábra) négy fázisa közül kettő közvetlenül,
kettő pedig áttételesen kapcsolódik a mentorálás fogalmához.
Tacit

Kimondatlan
tudás megosztása

Kimondatlan tudásból
információ lesz

Szocializáció

Externalizáció

Tacit

Explicit
Internalizáció

Az információ
megértés révén ismét
személyes tudás lesz

Kombináció

Explicit

Információkból
újabb információk
születnek

1. ábra. Tudásátadási modell (Nonaka és Takeuchi, 1995 alapján)

• Az első fázis („szocializáció”) a mentorálásban fontos szerepet kap, a mentorálás része az egy adott helyzet, szakma, szervezet hallgatólagos működésébe
való bevezetés (pl. tapasztalatok átadása, gyakornok-mentor közötti közvetlen
interakció).
• Az externalizációs fázisban a mentorált maga kezdi megfogalmazni, tudatosítani a tudáscsomagot, jellemzőek rá a csoportos párbeszédek.
• A harmadik fázisban („kombináció”) a mentorált a megszerzett tudást rendszerezni tudja, sőt ki is tudja egészíteni.
• A negyedik fázis az internalizálást támogatja, megtörténik a létrehozott új tudás, szokások rögzítése, az tacit tudássá válik. Az alkotó, kreatív módon végzett
munka mellett itt válik lehetővé a mentorrá válás is (Bencsik, 2009).

55

Közelkép a gyakornoki rendszer első tapasztalatairól

A sikeres mentorálás titka egymás kölcsönös elfogadása, a folyamatos partnerségi együttműködés és a sikerorientált szemlélet (Mayer, 2010). A gyakornok és
mentor közötti tudástranszfert több tényező akadályozhatja, így többek között az
egymás közötti bizalom hiánya, a rendelkezésre álló találkozási lehetőségek hiánya,
a túlzottan hierarchikus viszonyok a felek között, amelyek megnehezítik a segítségkérést, az esetleges hibák jelzését. Az akadályok tehát lehetnek egyéni szintűek
(mennyire nyitottak a folyamat résztvevői, milyen problémamegoldó képességgel
rendelkeznek, stb.), a szervezeti kultúrával összefüggők (a szervezeten belüli bizalom, együttműködés, újítási készség stb.) és a szervezet egyéb jellemzőivel összefüggők (vezetők hozzáállása, támogató rendszer stb.) egyaránt.
Az Európai Unió tagállamainak felében létezik valamilyen kötelező strukturált
bevezető program a kezdő pedagógusok támogatására, máshol pedig ajánlások,
illetve intézményi jó gyakorlatok vannak. A bevezető támogatási forma az esetek
legnagyobb részében mentorálást jelent, amikor egy tapasztalt tanár segíti a frissen
végzett pedagógust munkájában (Eurydice, 2013). A 2013. évi TALIS-adatok szerint
a részt vevő uniós országokban az öt évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezők 60%-a részt vett valamilyen formális bevezető programban, amely leggyakrabban mentorálást jelentett. Nagy különbség van azonban az egyes országokban
dolgozó pedagógusok között, hiszen akad, ahol a mentorálás törvényileg kötelező,
máshol pedig csak ajánlott, a megvalósulást az egyes intézményekre bízzák. A bevezető támogatási szakasz hossza is eltérő, de vannak olyan országok is, ahol a mentorálás időben túlnyúlik a bevezető támogatási szakaszon, az a pedagógust egész pályáján végigkísérheti (Eurydice, 2015). Az európai kép árnyalásához hozzátartozik
még, hogy a jellemzően egy mentor és egy tanárjelölt vagy gyakornok kapcsolatára
épülő egyéni mentorálási forma mellett a csoportos mentorálás különböző típusai
is kialakulóban és terjedőben vannak.2
Az utóbbi évek nemzetközi kutatásai azt mutatják, hogy bár a fejlett országok
jelentős részében működik a pedagóguspályára állás kapcsán valamilyen támogató program, nagyon kevés országban van olyan képzés, ami kifejezetten a mentori
munkára készítene fel. Pedig a mentori szerepkör nagyon összetett, hiszen a mentorálás a frissen pályára kerülő pedagógusok szakmai fejlődését, tanítási gyakorlatának erősítését szolgálja oly módon, hogy egyidejűleg a helyi iskolai kontextust

2
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Ilyen például a finn kezdeményezésű Peer-group mentoring (PGM), amelynek keretében jellemzően havonta kerül sor egy csoportos találkozóra, ahol többen osztják meg tapasztalataikat egy
csoporton belül. Több országban is működik a PAEDEIA Cafe projekt, melynek keretében tanárjelöltek, pályakezdő tanárok és tapasztalt tanárok osztják meg a tapasztalataikat, problémáikat, s a közös munka révén nem csupán a kezdő tanárok, hanem valamennyi résztvevő szakmai
tapasztalati fejlődni tudnak. http://www.osaavaverme.fi/eng/; http://www.paedeia.net/INDUCTION/ProgramsPaedeiaCafe.aspx; http://www.osaavaverme.fi/en/dissemination/ECER_2014_
PGM_20140901.pdf.
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is figyelembe veszi (Aspfors és Fransson, 2015) Hazai kutatási eredmények is azt
mutatják, hogy a pedagógusok tudják, hogy a mentori munka több a hagyományos
gyakorlatvezetésnél, de eszköz- és módszerkészletük e téren még fejlesztésre szorul.
Néhány évvel ezelőtt a Veszprémi Egyetem Tanárképző Központjában kérdőíves
technikával vizsgálták a leendő mentorok kompetencia-önértékelését. A kérdőív
annak kipróbálását is szolgálta, hogy hogyan lehetne a mentorképzés keretein belül a reflektív szemléletet előkészíteni, a személyes fejlesztést célirányosabbá tenni
(Tóth-Márhoffer és Paksi, 2011).
A mentorálás természetesen nem csupán a mentoráltra, hanem magára a mentorra is hatással van. Több kutatás is kimutatta, hogy a mentorok szakmai fejlődésére, tanítási gyakorlatára, kritikai önreflexiós képességére jó hatással volt a mentori
munka, erősségeik és gyengeségeik feltérképezésére késztette őket. Sok esetben számoltak be arról, hogy megerősítést kaptak szakmai munkájukban, javult a kommunikációs képességük, jobban együtt tudtak működni másokkal, és egyfajta büszkeség töltötte el őket, ha a mentoráltjuk jól teljesített (Aspfors és Fransson, 2015).
A TÁMOP-3.1.5 keretében zajlott pilotprogram mentor résztvevői is arról számoltak be, hogy erősödött a hivatástudatuk, és a saját pedagógiai tevékenységükben,
osztálytermi gyakorlatukban is kiemelkedő fejlődést értek el (Simon, 2015).
Ugyanakkor számos tanulmány számolt be arról, hogy ezek az előnyök a gyakorlatban nem mindig tudnak kibontakozni. Leggyakrabban három problémakör
kerül elő a mentorok munkájával kapcsolatosan: a növekvő és gyakran menedzselhetetlen munkaterhek, a félelem- és a bizonytalanságérzés, ami abból fakad, hogy a
mentoráltak megfigyelik a munkájukat, továbbá a mentori szerepben való izoláltság
érzése, amennyiben a mentor sem az intézményen belül, sem azon kívül nem kap
megfelelő támogatást (Hobson, Ashby, Malderez és Tomlinson, 2009).

A kutatásról
Tanulmányunkban a mentorok kiválasztását, a mentorok szakmai feladatait és a
mentorálási tevékenységet tekintjük át két adatforrásra támaszkodva. Az egyik egy
2013 őszén készült nagymintás pedagóguskutatás adatbázisa, amelynek során 7581
pedagógust értünk el kérdőívünkkel.3 Közöttük 582 olyan pedagógus volt, aki jelezte, hogy részt vesz tanárképzős hallgatók vagy fiatal pályakezdők mentorálásában.
Az adatbázis adatai alapján röviden áttekintjük, hogy kikből lesznek mentorok, milyen demográfiai és szakmai jellemzőik vannak.
3

Az adatfelvétel a TÁMOP-3.1.1. kiemelt projekt 2. és 5. alprojektjének együttműködésében készült, „A pedagógiai munka minőségét meghatározó tényezők” című kutatás keretében. Kutatásvezető: Sági Matild.
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Ezt követően egy 2014 őszén, hat iskolában zajlott kvalitatív kutatás (interjúk és
esettanulmányok) eredményei alapján összegezzük a mentorrendszerrel kapcsolatos tapasztalatokat. Kutatásunk mintájába igyekeztünk olyan iskolákat kiválasztani, ahol az utóbbi években több pályakezdő volt, törekedve a képzési szintek szerinti sokszínűségre is. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy kutatásunk nemcsak a
2013/14-ben bevezetett új mentori rendszerről ad visszajelzést, hanem a megelőző
évek tapasztalatairól is, hiszen a mentori munkát végzők sok esetben a korábbi gyakornoki rendszerben is vállaltak ilyen feladatokat, az interjúkban esetenként utaltak
is a két rendszer eltéréseire. Az elemzés a mentori rendszerrel kapcsolatos attitűdök
feltárására irányul, és az intézményekben készült esettanulmányok mentorokkal
kapcsolatos, a mentori rendszerre vonatkozó tapasztalatait mutatja be. Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy melyek a mentorrá válás feltételei, mi a
mentorok szerepe, milyen konkrét feladataik vannak, azokat hogyan tudják megoldani, miként alakul ki a gyakorlatban a mentor-gyakornok párok munkája, milyen
a mentorok és a pályakezdők kapcsolata. Kitérünk arra is, hogy a mentorok milyennek látják a gyakornokok felkészültségét, miként tudják segíteni beilleszkedésüket,
a pedagógussá válás folyamatát, és hogyan vélekednek a mentori rendszerről.

Kikből lesznek mentorok?
A kutatások azt mutatják, hogy a sikeres mentorálás egyik előfeltétele a jó men
torválasztás, továbbá az, hogy a mentorok és a mentoráltak kölcsönösen elfogadják
egymást. A mentoroknak olyan tanároknak kell lenniük, akik modellként szolgálhatnak a kezdő pedagógusok számára, kivívják a szakmai tiszteletüket. Ez azonban
önmagában nem elegendő. Az is fontos, hogy a mentor kellően nyitott legyen részben a kommunikációjában, a pályakezdőhöz való hozzáállásában, részben szakmai
munkájának, eredményeinek bemutatásában. Nagyon fontos az is, hogy a mentor
elkötelezett legyen a mentori tevékenység irányában. A mentorálás akkor a legsikeresebb, ha a mentor és a mentorált mind szakmai téren, mind személyiségükben
összeillenek, és nagyon gyakori, hogy ugyanazokat a tantárgyakat tanítják. A kutatások azt is kimutatták, hogy kevésbé szerencsés, ha a mentorok a tantestület vezető
tagjai közül kerülnek ki (Hobson és mtsai, 2009).
A 2013. őszi kutatás adatbázisában nem tudjuk elkülöníteni azokat, akik a pedagógusképzés gyakorlati szakaszában végeznek mentorálási feladatokat, azoktól,
akik a pályakezdő pedagógusok mentorálásában vesznek részt. Valószínűleg a kétféle mentori szerep egyébként összefügg, amint arra a mentorokkal készült interjúkban is találunk példát, de teljes átfedés biztosan nincs.
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„Én úgy lettem mentor, hogy kb. 15 éve mindig fogadtam a főiskoláról gyakorlókat. Mindig beszélgettünk róla, hogy az a legjobb, ha mi nevelünk ki magunknak pedagógusokat. Itt voltak mindig olyan lányok, akik tanítóknak valók
voltak. Itt is államvizsgáztak. Három tanító volt nálam úgy, hogy végig nálam
töltötte a gyakorlati idejét. Kihelyezett államvizsgával itt is volt az államvizsga-tanításuk. Ebből adódik, hogy ha jött máshonnan tanító, akkor mindig én
voltam a segítője. Teljesen az elejétől. Az volt a legjobb, amikor az elejétől végigkísérhettem a munkájukat. Megtanulták közben, míg főiskolások voltak, az itteni szokásokat. Ez a legjobb dolog. Hiába a gyakorlóiskola, mondták, ha a gyakorlóiskola nem így működik. … Úgy jöttek ide, hogy tudták, mi vár rájuk. Meg
mi is tudtuk, hogy kellenek nekünk. Nem zsákbamacskát árultunk.” (mentor)
Amint arra már ebből az interjúrészletből is következtetni lehet, a mentorok túlnyomó többsége a tapasztalt, legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok közül kerül ki. A 2013. őszi adatok szerint több mint 80%-uk 40 év feletti
(a nem mentor pedagógusok 68%-a tartozik ezekbe a korcsoportokba), 92%-uknak
legalább nyolc év szakmai gyakorlata van (a nem mentorok 75%-a tartozik ide).
Az adatokból az is látszik, hogy több közöttük a nő (91%), a férfi mentorok aránya
egyedül a középfokon tanítók körében haladja meg a 20%-ot (középiskolai tanárok:
28%, szakoktatók: 50%).
A szakirodalmi ajánlásoknak némileg ellentmondva a mentorok között szép
számban találunk intézményvezetőket vagy tagintézmény-vezetőket, továbbá intézményvezető-helyetteseket (11%). A feladat ellátásához szükséges szakmai felkészültség fontosságát jelzi a kiválasztásnál, hogy a mentorok 34%-a munkaközösség-vezető, de vannak közöttük szaktanácsadók, szakértők is. A mentorok más feladatokkal
való leterheltségét jól mutatja, hogy 61%-uk egyben osztályfőnök is, 21%-uknak
pedig más feladatai is vannak (pl. közösségi szolgálatot koordináló pedagógus, kollégiumi csoportvezető stb.). Egy kisebb iskolában ez ugyanakkor kényszermegoldás
is lehet, amennyiben a szakos megfelelést is figyelembe akarják venni.
„Nincs kire rábízni. Nagyon kevés olyan tanár van felsőben, aki x éve itt van. És
egyébként is tudjon olyan módszert, és olyan lelkes is legyen, hogy még valakinek át is akarja adni… Gyakorlatilag kényszermegoldás, mert fölösleges olyanra ráírni papíron, aki nem szívvel-lélekkel fogja csinálni. Vagy azért, mert még
egyszerűen nem tudja.” (igazgató)
A mentorok kiválasztásánál számítanak a megszerzett végzettségek is, de nem az
alapképzettség, hanem inkább az azóta szerzett szakvizsgák, elvégzett továbbképzések, megszerzett kompetenciák azok, amelyek eltérnek a mentorok és a többi tapasztalt pedagógus esetében. Az óvodapedagógus mentorok 43%-ának van szakvizsgá59
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ja, a középfokon tanítók 61%-ának, de az általános iskolákban dolgozó mentorok
körében is magasabb a szakvizsgával rendelkezők aránya, mint az ilyen feladatot
nem vállalók körében (2. ábra). A szakvizsgák közül azonban nem a mentortanári
a legelterjedtebb, mindössze 5% rendelkezik vele, míg közoktatás-vezetői szakvizsgával háromszor ennyien.
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2. ábra. A pedagógus szakvizsgával rendelkezők aránya az egyes pedagóguscsoportokban
(a mentori feladatot ellátók és a többi pedagógus körében, %)
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A tapasztalatszerzési igény magasabb szintje rajzolódik ki a mentorok esetében a
kérdezést megelőző öt év továbbképzéseire vonatkozóan is: bármelyik képzési szintet vizsgáljuk is, azt találjuk, hogy a mentorálási feladatokat is végzők szignifikánsan gyakrabban vettek részt továbbképzéseken (3. ábra). Nem véletlen tehát, hogy
kompetenciáikat tekintve sokkal kedvezőbbre értékelték magukat, mint a többi pedagógus.

A mentorrendszer előzményei
Az interjúk azt mutatják, hogy az iskolákban jellemzően korábban is gondot fordítottak
az újonnan érkezők beilleszkedésére. A legtöbb pályakezdő kapott maga mellé egy segítőt, aki a kezdeti időszakban támogatta munkáját, jóllehet ezt akkor még nem hívták
mentor-gyakornok rendszernek. A mostani mentorok jelentős része bevallottan építkezik abból a személyes tapasztalatból is, ahogyan vele bántak pályakezdőként.
„Én azt látom, mióta itt vagyok, hogy aki ide megérkezik, amellé odatesznek
egy embert. Akkor is, ha még nem volt gyakornok- vagy mentorképzés régebben.
Most, hogy ez van, lehet, hogy ez tud erősödni ezáltal. Most még inkább azt
visszük, amit kaptunk, amit mi megfigyeltünk.” (mentor)
„Előtte is ment az, hogy az intézményvezető mindig egy tapasztaltabb kollégának a keze alá irányította a fiatalokat. Amikor én idekerültem, akkor is volt egy
kedves kémia szakos kolléganő nyugdíj előtt. Én tőle rengeteg segítséget kaptam.
Ő próbált engem terelgetni, hogy hogyan kell. Erre nagy szükség van. Kikerülve
az egyetemről nem biztos, hogy mindent tudok.” (mentor)
Bár vannak, akik fölöslegesnek gondolják a túlzott szabályozottságot, vagy úgy
vélik, hogy a mentorrendszer nélkül is hamar kitűnik, hogy jó pedagógus válik-e a
gyakornokból, a legtöbben azt vallják, hogy szükséges a mentori segítség számos
területen: a gyakorlati munkában, óratervezésben, fegyelmezési eszközökben, a
számonkérés formáiban és nem utolsósorban a tanulók értékelésében is. És azt is
fontosnak tartják, hogy ez szabályozottan történjen.
„Sokkal jobb, hogy így hivatalosan van ennek formája. Mind a két fél tudja, a
gyakornok is, hogy ez ő érte van, azért, hogy őszintén tárja fel a problémáit.
Hogyha nem lenne leírva, hogy ilyet kell csinálni, akkor azt gondolná, hogy
csak kötekedés. Hogy milyen alapon? Jó, hogy ez le is van írva, hogy elvárják.
Ez sokat segít nekik, egy támasz. Bármit kérdezhet, mert tudja, hogy az kettőnk
között marad. Bármelyik gyerekkel, osztállyal kapcsolatban problémája van,
hogy hogyan tudja megoldani. A kezdő nem tudja úgy felépíteni az óráját, nem
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tudja, milyen lehetőségei vannak, nem ismeri az iskolát, a törvényi háttért. Ebben mindben tudok neki segíteni, az ő érdekeit képviselni, ha szükséges, kikeresni neki a jogszabályokat, ha valamit kérdez.” (mentor)

A mentori feladatok helyi szabályozása
A jogszabályi előírások4 viszonylag pontosan szabályozzák a mentori tevékenységet,
megkövetelik bizonyos adminisztratív feltételek teljesülését, ugyanakkor a nagyfokú
adminisztratív terhek miatt az iskolákban igyekeznek ezt kevésbé mereven kezelni.
„Óralátogatás félévente 3-4 alkalom. Van konzultáció. Hetente, kéthetente egy
konzultáció, hogy mik a tapasztalatai. Ez a hivatalos. De gyakorlatilag mindig
megbeszéljük, mert egymás mellett ülünk. Ez nem olyan, hogy elő van írva,
hogy 10-től 10.35-ig beszélünk. Hanem mindig azonnal megbeszéljük, ami van.
És mondja, ha van. (…) Hivatalosan ez van, hogy heti egy, igény szerint. Ha
nem igényli, akkor nem kell annyi konzultáció. Illetve óralátogatás. Vezeti a
naplóját, hogy mit csináltam. Voltam X-nél látogatni. Aláíratja vele. Van egy
napló, amibe be tudja írni, hogy most részt vettem az értekezleten, ezen a belső
továbbképzésen, most verseny szervezésében vettem részt. (…) Az újaknál, akik
két évig vannak, náluk nincsen ez a kötöttség. Nekik nem kellett naplót vezetniük. De ott is egymás mellett ülünk, és sokkal többet beszélünk, mint ami elő van
írva. De nem írjuk le. Nem azzal vesszük el az időt, hogy nekiülünk írni. Hanem
tudjuk, hogy megbeszéltük, és lépünk tovább.” (mentor)
Egy kisebb szakmai közösségben úgy tűnik, még az sem okoz feltétlenül gondot,
ha a feladatra csak szóbeli megbízatása van a mentornak, hiszen bizalmi alapon
működik a rendszer.
„…hivatalosan nem volt semmi. Semmi papírt nem írtunk erről alá, vagy bármi
szerződést.” (mentor)
„Hivatalos formában az első. Erre is szóbeli megbízást kaptam. Ez nekem teljesen mindegy. Hivatalos formában az első. Azért vagyok bizonytalan, hogy
van-e megbízatás, vagy nincs, mérsékelten szokott befolyásolni. Mert hogyha a
munkaközösségbe jön valaki új, akkor így is, úgy is segítem a munkáját, amivel
szükséges.” (mentor)
4
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A mentorok kiválasztási gyakorlata
„Minden jó mentor jó tanár, de nem minden jó tanár jó mentor!” (Elliot és Calderhead, 1995). Ez a gondolat ugyan időnként megmutatkozik a mentorok kiválasztásában, s a mentorok személyisége is fontos szempont lehet, az iskolák azonban
gyakran kizárólag praktikus szempontokat kényszerülnek figyelembe venni, leg
gyakrabban a szakos egyezés vagy a szakmai tapasztalatok hossza alapján döntenek. Ez nem minden mentor véleményével találkozik, volt olyan, aki a szakos egyezésnek nem tulajdonítana akkora jelentőséget.
„A mentorság nem annyira szakhoz kötött. Elképzelhető, hogy másra bízzák
rá. Pl. rám bíznak egy magyar szakos kollégát. Akkor is sok mindent tudok
általánosságban: óravezetést, meg van egy átlagos műveltségem magyarból is.”
(mentor)
Bár több esetben nem feltétlenül a szakazonosság dominált a mentorok kiválasztásánál, mégis általános törekvésnek tekinthető, hogy lehetőleg azonos vagy legalábbis hasonló tudományterületen, munkaközösségben tevékenykedjen a mentor
és a gyakornok.
„A törvény szerint nem kell, hogy olyan szakos legyen. De nálunk valamiért ezt
úgy gondoltuk. A vezetők gondolták, de egyetértettünk vele, hogy a tantárgyából legyen. Egy magyarost küldök a matek–infósra, nem biztos, hogy tud neki
technikákat adni. A saját tantárgyhoz az erősen kötődik, hogy mit hogy lehet
átadni.” (mentor)
Akad olyan intézményvezető, aki az egyes mentorok kiválasztásánál figyel az
emberi tényezőre is, sőt, néhány helyen fontosabbnak ítélik meg minden más szempontnál. Ahogyan az egyik mentor megfogalmazta, a jó mentorság titka, hogy „a
közösségben szeressen dolgozni. Szeresse átadni [a tudását] másnak, ne tartsa meg
magának, ami neki jó.”
„Ez is személyiség kérdése. A jó tanár tud jó mentor is lenni. Ez az abszolút
támogató hozzáállás. Pozitívan állni a másikhoz. Hogy csak azt érezze, hogy
segítő a szándék, hogy nem őt akarom kritizálni, bántani. Rajtam is lássa, hogy
érdekem az, és én is szeretném, hogyha ő fejlődne.” (mentor)
Az esetek többségében általában a többéves szakmai tapasztalattal rendelkező,
jól terhelhető pedagógusok lesznek mentorok, de olyan példával is találkoztunk,
amikor a mentor alig volt tapasztaltabb a gyakornokánál.
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„Én négy éve, ez a 4. év, hogy teljes állásban itt tanítok. Előtte óraadóként már
heti hat órában angolt tanítottam itt, ebben az iskolában mint tanítóképzős
hallgató. [A mentor kiválasztásánál] alapvetően azt nézik, hogy már régebb óta
itt dolgozzon. Szakmailag is egy megbízható emberre bízzák a mentoráltakat.
Nálunk úgy alakult, hogy angolos kollégák közül több is elment tavaly. Én lettem így a 25 évemmel a rangidős. (…) Abszolút jött az, hogy én ismerem őt, én
vagyok itt régebb óta, én tudom neki ezeket megmutogatni. Talán nekem van
ebben a legnagyobb tapasztalatom közülünk. Mindenképpen angolos kollégát
kellett volna mentornak választani.” (mentor)
A mentorokat jellemzően az igazgató választja ki, esetleg a helyettes(ek) bevonásával, s bár sokszor a munkaközösség-vezetőre esik a választás, egy kisebb iskolában
felső tagozaton, ahol sok az óraadó, gyakran nincs valódi választási lehetőség.
„Általában a munkaközösség-vezető és a szakos. A munkaközösség-vezető matematika szakos. Az igazgatónő magyar–angol szakos. A szakos ellátottságunk
sem olyan, hogy mindig találunk mellé. Kicsi a tantestület száma, meg nagyon
sok az óraadó is. Magunk között kell megosztani. Általában a vezetők szoktak
lenni. Főleg felső tagozatban.” (mentor)
Az alsó tagozatos tanítók esetében rendszerint nagyobb a választási szabadság,
ott több szempontot is figyelembe lehet venni. Van, ahol igyekeznek olyan mentort
választani, aki nem első osztályban tanít, mert első osztályban a kicsi gyerekek miatt nagyobb a terhelés. Az esettanulmányok feldolgozása során találkoztunk olyan
igazgatóval is, akinél a mentorok kiválasztásánál prioritást nyert a szakvizsgázott
mentor vagy a mentortanári képesítéssel rendelkező pedagógus, de – tekintve az
ilyen végzettségűek alacsony arányát – ez általános szempontnak semmiképpen
nem mondható.
Kevésbé átgondolt, ad hoc döntésre is volt példa, ami a későbbi együttműködésre
is rányomta a bélyegét, hiszen a mentorálás csak az aktuális problémák megvitatására szorítkozott. Elmaradtak az óralátogatások, holott a gyakornokok igényelték a
szakmai és emberi támogatást, valamint a kétévi szakmai gyakorlatot a mentorral
együtt.
Az interjúk tapasztalatait összegezve tehát azt találjuk, hogy a mentorok kiválasztásánál egyidejűleg több fontos szempont megjelenik elvi szinten – mint pl. a
szakmai életút, szakmai elfogadottság, bizonyos személyiségjegyek, személyi kapcsolatok minősége, tanulási hajlandóság, feladatokkal történő azonosulás –, a gyakorlatban azonban a döntés sokszor kisebb-nagyobb kényszerek mentén történik,
különösen, ha a szakazonosságot vagy legalább a munkaközösségi szintű kapcsolódást figyelembe szeretnék venni.
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A mentori feladatok és a mentorálási gyakorlat
Vannak esetek, amikor a mentor munkája már a pályakezdő állásinterjújánál elkezdődik. Ő is részt vesz a felvételi beszélgetésen, majd a döntés után rögtön tájékoztatja az új kollégát a legszükségesebb tudnivalókról. A pályakezdő pedagógusok
beilleszkedésének segítése gyakran az intézmény alapdokumentumainak (SZMSZ,
pedagógiai program, házirend stb.) megismertetésével kezdődik. Idetartoznak még
az íratlan szabályok, mint pl. helyi szokások, hagyományok bemutatása, hiszen
minden iskolai közösség rendelkezik sajátosságokkal, szokásokkal. Praktikus információkat (pl. ebédeltetési rend) éppúgy szükséges átadni az elején, mint pl. a tanórán kívüli tevékenységekkel, versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást.
„Szerkesztettünk egy ún. egységes eljárás című kétoldalas kiadványt, amiben
a lényeget az SZMSZ-ből, házirendből összefoglaltuk, hogy egy pedagógusnak
ahhoz, hogy ebbe a közösségbe belépjen, mik azok az egységes elvek, szabályok,
amiket mindenkire vonatkozóan be kell tartani. Ebben benne van az is, hogy
ha beteg lenne, akkor hogyan kell betelefonálnia, hogy jelezze, hogy nem tud
jönni. Vagy hogy a gyerekekkel kapcsolatban hogyan adjuk a büntetéseket, dicséreteket. Beírjuk a hiányokat, rendbontásokat, abból mi következik. Nálunk
mi a rend. Odaadhatnánk neki az összes dokumentumot, hogy olvassa végig.
De ez egy kivonatolt dolog, ami odairányítja a figyelmét, hogy mit kell tenni.”
(igazgató)
„Az első lépés az volt, hogy az egész iskolának a rendszerével megismertessük
őket. Nem a hely szempontjából, hanem a képzés szempontjából. Milyen gyerek
anyaggal, milyen felnőttanyaggal dolgozunk, milyen fajta képzéseink vannak.
Ez nem egy gimnázium, ahol csak egyfajta képzés van és érettségi, itt sokfajta
képzés van. (…) A második lépcső az volt, hogy az alapdokumentumokkal is
tisztában kell lenniük. Tudniuk kell azt, hogy mi az, hogy pedagógiai program,
kerettanterv, tanmenet.” (mentor)
A mentor feladata elsősorban a pályakezdő pedagógus szakmai munkájának figyelemmel kísérése és támogatása, a kezdő pedagógusok szakmai szocializációjának elősegítése, melynek során többek közt az óralátogatások kapcsán megosztják
észrevételeiket a gyakornokokkal, segítve ezzel szakmai fejlődésüket. A mentorok
részéről gyakori észrevétel és egyben kritika volt a pedagógusképzés irányában,
hogy – bár a pályakezdők óriási elméleti ismeretanyaggal rendelkeznek – nehezebben találják meg a tanításhoz használható adekvát módszereket és a hatalmas tananyagban a fogódzókat.
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„Amikor egy pályakezdő fiatal bekerül egy iskolába, akkor hatalmas tudással
érkezik. Az egyetemen bizonyos ideig csak ezzel foglalkoznak. Tudományos
szinten tanulják ezeket a dolgokat. Amikor idekerül, egy középiskolába egy fiatal, akkor nagyon nehéz azt eldöntenie, hogy abból a tudásból, amit ő tud, az
ő szaktantárgyából mi az, amit itt szükséges továbbadnia. A mentornak ez az
első feladata, hogy ebben támogassa, hogy megtalálja azt az utat, hogy mit kell
átadnia a gyerekeknek ahhoz, hogy majd ők is továbbléphessenek az életükben.”
(mentor)
A mentorok segítik a gyakornokok munkáját, de esetenként érzelmi támogatást
is adnak a kezdő pedagógusnak.
„– Mi lehet egy mentor legfontosabb feladata?
– Mindenképpen támogatni a bizonytalanságokat, amiket érez. Elsősorban egy
olyan kapcsolatot kialakítani vele, hogy merjen segítséget kérni, őszintén. Ne
az legyen, hogy inkább eltitkolja a problémáit, pont azért, hogy ne mutassa,
hogy miben gyenge. Hanem merjen őszintén segítséget kérni. Ilyenkor olyan
tanácsokat adni, amit azután fel tud használni. Másrészt az órafelépítésében,
hogy hogyan kell ezt megoldani. Ebben segítséget adni. Egyrészt biztosítani a
mentornak, hogy őnála hospitálni tudjon minél többet. Ez is nagyon fontos. És
jó lenne, ha ő is vissza tudná ezt adni. Vissza tudna menni, megnézni, és utána
megbeszélni a tapasztalatokat. A tapasztalatok egyeztetése után egyre jobban
tudna fejlődni. Én ebben látom a lényegét.” (mentor)
„Egyrészt, hogy erőt adjon a mentoráltjának, és biztassa, hogy jó úton halad.
Illetve nyugodtan szóljon, hogyha valami segítségre van szüksége. Egyrészt a
biztatás, másrészt a segítségadás.” (mentor)
„– A személyes, emberi, érzelmi támogatás mennyire fontos, mennyire feladata
a mentornak?
– Hogy mennyire feladata, azt nem tudom. De hogy fontos, azt tudom.
Az mindnyájunknak nagyon fontos. Gyerekre ez fokozottan érvényes. Felnőttre. is. Ha mentálisan nincsen rendben, különösen egy tanár, de bárki, akkor az
a munkáján is meglátszik. Ha ideges, akkor biztos, hogy megkérdezem, hogy mi
van. Volt ilyen.” (mentor)
Amellett, hogy a mentorok segítik a pályakezdő tanárokat, általánosnak tekinthető, hogy a tanártársak, a testületi kollektíva is segítséget nyújt. Többoldalú támogatást biztosítanak tehát ahhoz, hogy a pályakezdő megtalálja a helyét, sikereket érjen el, adódó problémáinak megoldásában segítséget kapjon. Ebben a folyamatban
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fontos szerepük van az intézményvezetőknek és az intézményi szervezeti kultúrának is. A támogató légkör, az intézményi szintű elfogadó környezet nagyon fontos a
szakmai fejlődésben. A mentor által irányított folyamatban egyes iskolákban fontos
szempontként rajzolódott ki a széles körű tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása is, sokszor kifejezetten törekszenek arra, hogy minél több évfolyamon, minél
több tanárnál, minél több osztályban forduljon meg a gyakornok. Több interjúból
is kiderült, hogy bár egymás óráinak látogatása a tapasztalt pedagógusok körében a
tantestületen belül kevésbé elterjedt – részben időhiány, részben az esetleges kritikától való félelem miatt –, a pályakezdőt szinte mindenki szívesen beengedi az órájára. A beilleszkedési folyamat irányításában tehát a mentoroknak kulcsszerepük
van, de jellemzően nem maradnak teljesen egyedül.
„Nagyon hasznos lenne, hogyha elterjedne az a gyakorlat, amitől mindenki fél,
hogy bemennénk egymás óráira. Én osztályfőnökként be szoktam kéredzkedni
minden tanárom egy-egy órájára. Én matekosként is nagyon sok pozitív, számomra is hasznos dolgot tudok kibányászni egy angol- vagy egy németóráról,
törióráról. Borzasztó érdekes más tárgy óráit megnézni, nagyon hasznosnak
találom. A gyakornokaimat is erre buzdítottam. Ők be is mentek. Azt mondtam nekik, hogy próbálják azt megszervezni, hogy amelyik osztályban tanítanak, annak az osztálynak valami más órájára menjenek be, és figyeljék meg
azt, hogy ott az osztály hogyan viselkedik. (…) Egész jól tolerálták a kollégák.
A gyakornokokat meg engem is be szoktak engedni. Persze megbeszéljük, hogy
mi az az időpont, amikor aktuális.” (mentor)
„Meg a többi kollégával is. Szerintem a mi humán munkaközösségünk nagyon
jól összetart. Vannak közös programjaink. Eleve mindig az augusztus úgy kezdődik, hogy elmegyünk valahova. Csak a munkaközösség.” (mentor)
„Nagyon sokat számít a pedagógusközösség, hogy hogyan fogadja. Én hallottam olyat is, ahol nagyon nehezen fogadnak be. Vannak zártabb közösségek.
Vannak, akik hagyják jobban kínlódni a kollégát, hogy szenvedje meg a magáét. Szerintem nagyon kell őket segítenünk, hogy jó pedagógusok legyenek. És
hogy a pályán maradjanak. De ne kényszerből maradjon itt, hanem azért, mert
ő az szeretne lenni. Ehhez legjobban azt látom, hogy ők nagyon sok mindent
tudnak, sok módszert megtanultak. Emberileg kell nagyon megfogni néha a
kezüket.” (mentor)
A pályakezdőknek emellett fontos támpontot jelentenek hasonló helyzetben lévő
gyakornoktársaik is. A mentor-gyakornoki program vizsgálata során találtunk egy
olyan iskolát, ahol csoportos mentorálást alakítottak ki – négy gyakornok és egy
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mentor – heti egy órában, konzultáció keretében, s emellett a mentor rendszeresen hospitált a gyakornokkal (pl. portfóliókat készítettek). Miután a gyakornokok
más-más tantárgyat tanítottak, a mentorálás ez esetben elsősorban a közös nehézségek megoldására, például a fegyelmezési problémák kezelésére, illetve a tanítási
idő hatékony felhasználására terjedt ki. A csoportos mentorálás mindemellett ritka
kivétel, a pályakezdők közötti tapasztalatmegosztás inkább informálisan működik.

A mentorálás hozadéka a mentorok számára
A mentori tevékenység a feladatra vállalkozó pedagógusok szakmai fejlődési folyamatába is jól illeszkedik. A gyakorlott pedagógusok egy része nyitott az újdonságokra, visszajelzésekre, a mentorok szemléletmódjának formálásában vagy a diákok problémái iránti érzékenyítésben a gyakornokok új látásmódot adhatnak.
„De nekem is jó. Én is mindig mondtam, hogy annyi mindent tanulok tőletek.
Nekem is egy megújulás volt, hogy láttam az ő óráit. (…) Kell is. Egy idő után az
ember azt érzi, hogy már tehetetlen vagyok. A fiatalok teljesen másképp gondolkodnak, mint én. Másképp látják a világot. Közelebb vannak ők a gyerekekhez,
mint én.” (mentor)
Tehát ebben a tanulási folyamatban nemcsak a mentorált, hanem a mentor is
tanul, s bár elsősorban az IKT-kompetenciák és az eszközhasználat terén jelezték
többen fejlődésüket, esetenként a gyakornokok jó ötletekkel is segíthetik tapasztaltabb kollégáik munkáját, részben frissebb elméleti tudásuk, részben újfajta szemléletük okán.
„Én úgy gondolom, hogy rengeteget tanulok tőlük. Nemcsak én tanítom őket.
Mert én a tapasztalataimat tudom átadni. Ők viszont nagyon sokat tudnak.
Most jöttek vissza az egyetemről. Ráadásul Sz. teljesen lelkes volt. Nagyon kön�nyű dolgom volt vele. Együtt írtuk meg a vázlatokat az elején. A végén már
nem. Az is igaz, hogy néha hagytam. Volt, amikor olyan vázlata volt, ami nem
annyira tetszett. Mondtam neki, hogy lehet, hogy ez nem fog összejönni. Azt
mondta, hogy ő megpróbálja. Jól van. Megpróbálta, és bebizonyítottuk, hogy
volt olyan, ahol neki volt igaza, volt, ahol nekem. Ez nagyon érdekes volt. A mai
napig sokat dolgozunk együtt.” (mentor)
„Ott ül mellettem. Teljesen jól viszonyulunk egymáshoz. Ő is segít. Átnézte a
portfóliómhoz az IKT-s anyagomat.” (mentor)
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„Az ember egy picit már öregesebb, megvannak az embernek a kialakult szokásai. Ő azért besegített abba, hogy ezt lehet így is tenni, ahogy ő látja. Ez a
fiatalos lendület mindenképpen. Szakmailag is jó. Az, hogy más szempontból
látom. Én örülök neki.” (mentor)
A mentori munkához nagyon fontosak azok a visszajelzések is, amelyek a pedagógust önreflexióra, kísérletezésre, szakmai megújulásra késztetik. Hozzájárulhatnak
ehhez az olyan külső tudásforrások, mint amelyeket például a mentorképzés adhat,
de ugyanígy fontos a mentortársak tapasztalatainak a beépítése (a tapasztalatcsere
jelentősége), a hálózatosodás és a kutatás is (Kovács, 2015). A mentorok szakmai
fejlődésének impulzusai közé sorolhatjuk a továbbképzések iránti nyitottságot. Bár
csak egy olyan mentorral találkoztunk, aki megszerezte a mentorszakvizsgát (ettől
nemcsak a mentori munka javulását, hanem a könnyebb szakmai előmenetelt is
remélve), a kutatás során a mentorok közül mások is jelezték ilyen igényüket, elsősorban a TÁMOP-3.1.5. keretében megvalósult pilotprogram kapcsán (jelentkeztek
volna ilyen irányú képzésre, de vagy nem vették fel őket, vagy nem indult a képzés).
„Amikor én idekerültem, és utána bárki idekerült kezdőként, a munkaközösség-vezetők mindig a szárnyaik alá vették, és segítettek neki beilleszkedni. (…)
Ez nálunk hagyomány, hogy nem hagyták magára, aki idekerült az iskolába.
De én azt gondoltam, hogy ez kevés, és beiratkoztam a szakvizsgára az Óbudai Egyetemen, erre a kétéves képzésre. Úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen
hasznos. Ezt én találtam ki magamnak, mert egyrészt úgy gondoltam, hogy
ez nekem hasznos lehet itt az iskolai munkámban, segíti mindenképpen. Másrészt az is motivált, hogy szakvizsgázott pedagógusként más oszlopba (I-be) kerülhetek. Az előzetes törvénytervezetek alapján is úgy tűnt, hogy előnyös lesz
számomra, hogyha van szakvizsgám. Bár akkor még nem láttuk előre a végét.
Visszatérve arra a kérdésére, hogy az iskola ezt mennyiben kezdeményezte: ők
nem kezdeményezték. Én gondoltam, hogy ez mind tartalmában mint szakvizsga, mint tényszerű dolog, ez nekem hasznos lehet. Annyiban, hogy aláírták,
hogy mehetek. A négy félévből egyszer kaptam támogatást, 80%-ot. A többit én
fizettem.” (mentor)
„Tavalyelőtt jelentkeztünk D.-vel és A.-val, akkor volt a képzés. Csak nem kerültünk be. Azelőtt nyáron lehetett volna, de akkor nem sikerült. Én is úgy voltam
vele, hogy tudjam már, hogy mégis hogy működik. Csinálom, de jó lenne látni,
hogy mi a jó.” (mentor)
Bár a kifejezetten a mentorálásra irányuló továbbképzések nem elterjedtek, az
esettanulmányokból kiderül, hogy vannak mentorok, akik más területeken folya69
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matosan továbbképzik magukat. Ez részben annak is betudható, hogy ebben az
időszakban számos szaktanácsadói, szakértői képzés volt, amelyek célcsoportja kifejezetten a tapasztalt pedagógusok voltak. A mentorok többsége azonban hiányolja
a kifejezetten a mentorálásra irányuló továbbképzési lehetőségeket, de inkább fejlődési lehetőségként, mintsem valamilyen kötelező elemként.
„Akkor szembesültem vele, hogy ezt a problémát is meg kell oldanom. De ez
nem jelenti azt, hogy teljesen előtanulmány nélküli lett volna a dolog. Rengeteg
továbbképzésen voltam, együttnevelés, tolerancia, kooperatív tanulás stb., ami
megelőzte. Nem tudtam, hogy majd mikor használom, de most kellett használnom.” (mentor)
„Az is jó lenne, ha a mentorokat egy kicsit támogatnák szaktanácsadással. Ezt
hiányolom. Hirtelen a nyakamba szakadt, ha nagyon lelkiismeretesen akarnám
végezni a munkámat. akkor azt mondtam volna, hogy kérek előtte egy képzést. Biztos ehhez is vannak olyan eszközök, amivel én még nem rendelkezem.
Egyébként is mindig azt érzem, hogy még sok mindent nem tudok.” (mentor)
Bár nem vettek részt képzésen, akadnak olyan mentorok, akik a kollégáktól is
szívesen tanulnak vagy tanulnának. Volt, aki jelezte, hogy nyitott lenne olyan fórumokra, tapasztalatcserékre is, amelyek egyfajta hálózati tanulás formájában több
iskola pedagógusai, gyakornokai közötti tudásmegosztáson alapulnának.
„Én nem jártam. Vannak kollégák, akik jártak pár évvel ezelőtt. Őtőlük is sokat
tanultam. (…) Amikor én elkezdtem ezt a mentorkodást, amikor azt mondtam,
hogy most már van kedvem is, időm is, akkor jelentkeztem egy ilyen mentor
továbbképzőre. Azt nem indították, mert kevesen jelentkeztek. Viszont volt egy
mentorfórum itt a városban 2-3 éve, nyáron. Azon ott voltam. Az egyetemmel
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Most szerdán is lesz egy mentortalálkozó.
Meg már volt is az idén.” (mentor)
„Ha lennének olyan fórumok, ahova elmehet. Összejönnének gyakornokok,
mentorok egy beszélgetésre 15-en és más iskolából, más helyzetből, elmondják
egymásnak, az építő lehet. De nem kötelezően, mert az rossz hangzású. Fel lehetne ajánlani nekik, mint ahogy mi is voltunk konfliktuskezelés-, együttnevelés-, toleranciatípusún.” (mentor)
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Hiányosságok, problémák
Az előző idézetben megfogalmazottak már átvezetnek a gyakornoki rendszer néhány hiányosságára, problémás területére. Az egyik ilyen problémás terület még
nem is a mentorrendszerből fakad, hanem a pedagógusképzésből: a megkérdezett
mentorok 2014 őszén még mindig túlzottan elméletinek tartották a pedagógusképzést, amelyik nem készít fel kellő mértékben az iskolai gyakorlatra, így többek között az adminisztratív teendőkre, továbbá a kevésbé elit iskolákban való tanításra.
„A naplóírás, anyakönyvírás. Ezek az adminisztratív dolgok. Azóta is emlegetem, hogy az anyakönyvet ő írta. Az én anyakönyvem felét ő írta. Mondta, hogy
ő az egyetlen kuriózum a csoporttársai közül, aki ilyet egyáltalán látott. Inkább
ilyen dologban nem ártana segíteni.” (mentor)
„A. volt az, aki ezt különösen mondta, hogy ő ott a Fazekasban kapott egy matek tagozatos osztályt, fél-fél csoport volt, tele csupa tudással, tudásvágyó fiatal sráccal, akik semmi mást nem vártak, csak lökje nekik a matekot. Minél
gyorsabban. Utána bement egy kilencedik osztályba, ahol harmincöten voltak,
és senkit nem érdekelt semmi. A gyakorlóiskolákban szűrt, válogatott gyerekek
vannak. Nem mindegy, hogy fél csoportot tanítok egy tagozaton, vagy kapok
egy nyüzsgő 35-ös osztálylétszámot, és velük kellene valamit kezdenem. Elég
nehéz egy 37-es osztálylétszámnál azt mondani, hogy most csoportmunkát végzek. Nem fogja tudni matekból megcsinálni, ha szétszakad, akkor sem megy.”
(mentor)
A konfliktuskezelés és a fegyelmezési nehézségek is komoly gondot okoznak a
pályakezdőknek. Talán ez az a terület, amelynek kapcsán a legtöbb mentor úgy
nyilatkozott, hogy szinte minden általa mentoráltnál megfigyelhető némi bizonytalanság. Kicsit szerencsésebb helyzetben vannak azok a pályakezdők, akik saját
gyereket nevelnek, vagy más területről vannak gyermeknevelési tapasztalataik (pl.
táboroztatás, önkéntesség).
„A fegyelmezéssel akad leginkább gond. Ez átcsúszik a szakmaihoz, mert akkor
nem tud rendesen tanítani. A fegyelmezésnél nagyon meg kell találni, hogy hogyan tudjuk megfogni a gyerekeket.” (mentor)
„Nagyon sok pályakezdőnek ez a legnagyobb problémája, hogy hogyan fegyelmezze a gyerekeket. Azt egy főiskolán az ember elsajátítja, hogy hogyan kell
egy óravázlatot, egy órát felépíteni, milyen a tananyag. (…) A fegyelmezésről is
vannak gondolatai. De a gyakorlatban azt megélni és kitapasztalni, hogy ho71
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gyan fog az működni – ez már egy kicsit hosszabb idő. Van, aki rátermett, és az
egyéniségéből fakadóan egyből ráérez a dolgokra. De nagyon sokan küszködtek
ezzel, és küszködnek. Főleg a mai gyerekközösségek, akik egész másak, mint 20
évvel ezelőtt a gyerekek.” (mentor)
„Ő nem az a típusú, mint ami általában a pályakezdőket jellemzi, hogy bizonytalanok. Fegyelmezésben szokott nagyon sok gondjuk lenni a pályakezdőknek.
K.-nál nem volt ez jellemző. Pont ő egy olyan személyiség, akinél olyan nagyon
sokat nem kellett segíteni. Kis gyerekei vannak. Tudja, hogy kb. mit hogy, otthon hogy működik, suliban mit várhat el.” (mentor)
A mentori munka feltételei kapcsán is érkeztek kritikai megjegyzések a mentoroktól. Felmerült a tájékoztatás esetlegessége, aminek kapcsán fontos lenne a kommunikáció erősítése intézményen belül és azon kívül is, sokszor ugyanis a mentornak magának kell utána néznie, mi is lenne a feladata, és felkészítést egyáltalán nem
vagy alig kap. Fontos lenne, hogy a mentor jól ismerje a feladatait, mert volt olyan
eset, hogy interneten keresztül próbálta „megkeresni” őket, és átültetni a helyi sajátosságokra, majd beilleszteni a gyakorlatba. Ilyenkor jól jöhet, ha van más mentor
is a tantestületben.
„– Volt-e bármilyen felkészítés?
– Hivatalos felkészítés nem.
– Tanárként tudja, hogy mi az, amit érdemes átadni?
– Igen. Ez így működik. Nem volt egy hivatalos leírása annak, hogy nekem milyen tevékenységet kell ezzel kapcsolatban folytatnom. A pedagógiai tapasztalat
az. Minden mentor, amit ő gondol, hogy így kell folytatni. A másik mentorral
szoktunk ezzel kapcsolatban beszélgetni, hogy mit hogyan. Ebben próbálunk
egységesek lenni.” (mentor)
Ugyancsak a feltételrendszer hiányosságai közé sorolhatjuk a túlterheltséget és
az anyagi ellentételezés hiányát. A mentoroknak ugyanis nincs órakedvezményük,
ugyanannyi órában tanítanak, mint más pedagógusok, ami nemritkán 24-26 tanóra. Csak egy olyan intézményt találtunk, ahol a kötelező órateher 22 óra, igaz, ott
nemcsak a mentoroknak, hanem a gyakornokokon kívül valamennyi pedagógusnak. Ha a kötelező óraszámhoz hozzászámítjuk a helyettesítéseket és azt, hogy a
mentoroknak jellemzően más feladataik, kötelező iskolai elfoglaltságaik is vannak,
akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a mentorok túlnyomó többsége a többi pedagógushoz képest is túlterhelt, és munkáját az erkölcsi megbecsülésen kívül másképpen
nem tudják a vezetők honorálni.
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„Itt semmiféle munkaidő-kedvezmény nincs. Nem tudom, hogy van-e a szabályzatban ilyen. De abban sincs ilyen, hogy a mentornak jár munkaidő-kedvezményt adni. Nem adnak. Tanítok 24 órát hetente, magyart és történelmet.
Két kötelező érettségi tárgyat, ahol nincs lógás, nincs lazítás. Minden osztályban
keményen, mert mindenkit fel kell készíteni. Két dolgozatos tárgy. Az nagyon
nehéz dolog kijavítani, ha van egy 38 fős osztályom. Iszonyatosan demoralizáló,
borzalmas idő. Még mellé a mentorálás. Ilyen értelemben semmiféle támogatás
nincs. Az egy pluszmunka ugyanazért a pénzért.” (mentor)
„A mentorálással járó munkateher nem jelentéktelen. Heti négy óra, mert órát
is látogatok, O.-val is leülök beszélni, az órát is összerakjuk. Én is utánanézek egy-két dolognak. Heti kettő-három órát igyekszik megnézni, de heti kettőt
mindenképpen. Heti egyszer pedig leülünk megbeszélni.” (mentor)
A mentorálási feladatokkal kapcsolatos terhelés nem egyenletes a tanév folyamán, ami részben a tanév rendjéből és az ahhoz kapcsolódó szakmai és adminisztratív feladatok ütemezéséből következik, részben pedig az esetleges ad hoc feladatokból (pl. helyettesítések) adódik. Ilyen esetekben a pedagógusok – így a mentor
is – nagyobb terhelés alá kerülnek, aminek következtében hátrébb sorolódhatnak
a mentorálással kapcsolatos mindennapi teendők. Ez mutatkozott meg az időszükségletre utaló megszólalásokban is:
„Ez úgy működne jól, hogy lenne időnk egymásra. Én ezt az időt nagyon kevésnek tartom. Hiába van az, hogy most 32 óra. Én itt vagyok 5 óráig, az biztos.
Egymásra nincs időnk. Annyi a teendő. Egy ilyen iskolában rengeteget kell helyettesíteni, ha hiányoznak. Amikor neki jó lenne, nekem van órám éppen. De
azért kerestem. És örültem neki, hogy utána ő is nagyon sokszor keresett. Ha 10
percünk volt, a kérdéseivel jött, vagy ha problémája volt, akkor jött, hogy ebben
segítsek, vagy azt hogy csinálnám.” (mentor)
„Az nem maradhat el, hogy az órát megbeszéljük. De az, hogy hetente meglegyen az az idő, azt akárhogy tervezzük meg, akárhogy szeretnénk is, ez soha
nem jön össze.” (mentor)
„Nem is tudom kikerülni, de nem is akarom, most már egy év és három hónapja
itt van, de még egyetlen órájára sem tudtam bemenni. Ez borzasztó. Nincsen
lyukasórám, amikor neki történelemórája van. Ez az óriási óraterhelés, hogy 24
órát tanítottam tavaly is, idén is, ezt nem tette lehetővé. Az a kollégám, aki most
jött óraadónak, őhozzá be tudtam már menni idén egyszer, mert egy nap van
egy olyan óránk, amikor neki törije van, nekem lyukasórám.” (mentor)
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Az utolsó idézet már egy súlyosabb problémára hívja fel a figyelmet: az óralátogatások elmaradása ugyanis éppen a mentori munka lényegi elemét érinti, ennek
hiányában a mentori tevékenység nem tudja a szerepét maradéktalanul betölteni,
s vagy csak a formális elemei maradnak meg, vagy az együttműködés elsősorban
a gyors problémamegoldást igénylő esetekre szorítkozik. Holott egy közelmúltban
készült kutatás eredményei szerint a mentorok a mentori tevékenységek közül az
óramegfigyeléseket és az azokhoz kapcsolódó óramegbeszéléseket értékelték a leghasznosabbnak a gyakornokok fejlődése szempontjából (Sallai, 2015a). Az óralátogatások és az azt követő óramegbeszélések elmaradásáért sok esetben a magas
leterheltség és a nem megfelelő órarend-összehangolás a felelős. Bár az órarend ös�szeállítása intézményi hatáskör, a nagymértékű óraterhek és a külső szabályozások
megkötik az intézményvezetés kezét.
„Most is majd egy óracserét kellene kérnem, hogy egyáltalán be tudjak menni az
egyik fajta órájára. Most csak a másikat tudom így megnézni. Az idő, hogy meg
szeretném nézni egy óráját, de én akkor pont nem érek rá. Utána szeretnénk
beszélni, pont nincs lyukasóránk. Akkor majd megbeszéljük, vagy a szünetben
beszéljük meg több részletben. Ez nehézség. Nincs elég idő. Korábban ezért kaptunk még pluszt. Most ingyen van, bármit csinálok. (…) Órakedvezményt sem
kapunk. Korábban volt, hogy ezt túlórának beszámították. Mondhatjuk órakedvezménynek, mondhatjuk túlórának. Kaptunk érte ellenszolgáltatást. Most
ez nincs benne.” (mentor)
Ezeket a nehézségeket a mentorok úgy próbálják áthidalni, hogy minden alkalmat megragadnak a megbeszélésre. Ha a tanáriban fizikailag is egymás közelében
ülnek, az jelent némi könnyebbséget, de előfordul, hogy külön épületben dolgozik
a mentor és a gyakornok. Esetenként az is segít, ha a tanórák közötti szünetekben
vagy a délutáni napközis időszakban tudnak szót váltani egymással. Ez azonban
nem helyettesítheti az elmélyült szakmai diskurzust, inkább az aktuálisan felmerülő problémás helyzetek megoldásában nyújt „tűzoltás”-jellegű segítséget.
„Én azt mondom, hogy bármikor, amikor az ebédlőben együtt vagyunk, látom,
hogy éppen az osztályt ebédelteti, akkor is tudunk beszélgetni erről, vagy akár
segíteni. Az udvaron a csoportok egymás közelében játszanak, ott is. Minden
alkalmat meg kell ragadni.” (mentor)
A mentorálás tevékenysége nemcsak időt, hanem megfelelő, intim fizikai teret
is igényel (pl. elkülönített helyiség formájában). Ugyanakkor gyakori panaszként
fogalmazódott meg, hogy az adott épületben nehéz kétszemélyes (mentor – gyakornok) helyet találni, vagy olyat, amit esetenként kiscsoportos (mentorok – gya74
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kornokok) megbeszélésre lehetne használni. Ezt nem csupán a mi kutatásunk
tapasztalatai mutatják, hanem a Gyakornoki évek pilotprogramjának kutatási
eredményei is, ahol a negyedik legfontosabb problémaként jelölték meg a mentorok
a megfelelő nyugodt hely hiányát (Sallai, 2015a. 67. o.) Nehezíti a kapcsolattartást
az is, ha a mentor és a gyakornok külön épületben dolgozik, mert ilyenkor még a
rövidebb idejű megbeszélésekre is kisebb az esély. Ilyen esetekben némileg segíthet
az elektronikus kapcsolattartás, ami azonban csak a mentori tevékenységek bizonyos típusai esetében használható hatékonyan.

Összegzés
Hazai és nemzetközi kutatási tapasztalatok szerint a pályakezdő pedagógusok
szakmai szocializációjának folyamatában fontos szerepe van a mentorálásnak.
A mentor-gyakornoki együttműködés intézményesítése nem csupán a teendők formalizálását tekintve hasznos, hanem alapot ad ahhoz, hogy a támogatás minden
pályakezdőre kiterjedően magas színvonalon történjen. Kutatásunk azt mutatta,
hogy a gyakorlatban néhány elem megvalósítása, mint például a rendszeres hospitálás és óramegbeszélés, amely a mentorálás fontos eleme, vagy az egyéb szakmai
konzultáció feltételeinek megteremtése pluszterheket jelent a résztvevők számára.
A mentorok számára probléma a rendelkezésre álló időkeret kialakítása, és gyakori
az is, hogy túlterhelt, más feladatokkal is megbízott gyakorlott pedagógusok kapják
vagy vállalják a mentori feladatokat. A mentori interjúkból ugyanakkor az is kiderül, hogy szívesen végzik ezt a munkát, részben azért, mert elkötelezettek a tanítás
és az új pedagógusgeneráció kinevelése iránt, részben pedig azért, mert fontosnak
tartják magát a mentorálást, hiszen a legtöbbjük maga is kapott valamilyen – még
nem formalizált – segítséget pályája kezdő szakaszában. Kutatásunk arra is rávilágított, hogy a mentorok is profitálnak ebből a feladatból, a fiatalokkal való kapcsolat
frissítőleg hat rájuk, s esetenként szakmai és módszertani ismereteiket is fejleszthetik általa.
Megállapítható, hogy a mentorálás során a jogszabályi előírás és a gyakorlat között nagy lehet a szakadék, sőt, néhol feszültség is tapasztalható a gyakornok és a
mentor között a munkavégzés/együttműködés során, s mindez elsősorban a mentoráló pedagógusok leterheltségének tudható be. Mélyebb szakmai beszélgetésekre
így ritkábban kerülhet sor, gyakran csak a problémamegoldásra korlátozódik az
együttműködés. Bár elméleti szinten a mentorok fontosnak tartják a rendszeres
kapcsolattartást a mentoráltjaikkal, az gyakran ütközik fizikai (térbeli) vagy időbeli
– általános túlterheltséggel és/vagy az időbeosztás összehangolásával kapcsolatos –
akadályokba. A rugalmas hozzáállás tehát nélkülözhetetlen mind a pályakezdő
pedagógus, mind a mentor részéről, ami egyaránt érinti az adminisztrációt és a
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két személy közötti kapcsolattartást. A jogszabály a gyakornokoknak ugyan órakedvezményt biztosít a szakmai tanulásra, ugyanakkor a támogatásukra kirendelt
mentorok nem kapnak ilyet. Ez – tekintettel a mentorálás időigényére és arra, hogy
éppen a mentorok azok, akik gyakran más feladatokkal is le vannak terhelve – a
minőségi munkát akadályozó tényező lehet.
A mentorok számára egyértelműen segítséget jelentene munkájuk nagyobb elismerése, így például az óraterhek csökkentése és/vagy a munka anyagi ellentételezése. Fontos és elengedhetetlen továbbá a mentorok felkészítése és folyamatos szakmai
támogatása munkájuk eredményes teljesítéséhez mind országos, mind intézményi
szinten. E képzéseken, továbbképzéseken túlmenően fontos szerepet kaphatnának
a regionális, térségi alapokon működő szakmai műhelyek, elősegítve ezzel az intézmények közötti együttműködést is.
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„Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz” –
pályakezdő pedagógusok
a gyakornoki rendszerről
A pedagógussá válás folyamatában a pályakezdés időszakának sajátos és kiemelkedően fontos szerepe van. A frissen oklevelet szerzett pedagógus ekkor próbálja
meg szintetizálni a felsőoktatási tanulmányai során elsajátított elméleti ismereteket
a mindennapi iskolai gyakorlattal. Ennek során számtalan olyan előre ki nem számítható helyzetbe kerül, amikre még a legjobb alapképzés sem tudja felkészíteni,
sem az elméleti, sem pedig a szakmai gyakorlati kurzusain. A munkába állással
nemcsak a jogi helyzete változik meg a pályakezdőnek, de ez az időszak egyben a
felnőtté válás szakaszának lezárulta is – immár nem diák, hanem egy intézmény
felelősségteljes munkavállalója, akinek be kell illeszkednie egy intézményi és interperszonális rendszerbe, és vállalnia kell a kollektív felelősséget a munkájáért, a rábízott gyerekekért. A pályakezdők általában a gyakorlott kollégáikénál korszerűbb
elméleti és a modern technikákat illetően lényegesen szélesebb spektrumú tudással
felvértezve érkeznek első munkahelyükre, ugyanakkor alapvető szakmai kompetenciáik ekkor még nem szilárdultak meg kellően, esetenként nincsenek teljesen
tisztában a saját erősségeikkel és gyengeségeikkel sem, és bizonytalanok a szakmai
identitásukban, saját szakmai fejlődési céljaikban, pályaképükben. A munkába állás
első két-három éve egy olyan, stresszel teli periódusa a pályakezdő pedagógusoknak, amelyet a hazai és a nemzetközi szakirodalomban a „gyakorlati sokk” (reality
shock) kifejezéssel szoktak jellemezni (Veenman, 1984; Szivák, 1999; 2004; Falus,
2004; 2006; 2011; 2015; Nagy, 2004; Köcséné, 2009; Sági és Szemerszki, 2016).
Nemcsak a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásának sikerességét, de a hos�szabb távon való pályán maradást is alapvetően befolyásolhatják az első években
szerzett tapasztalatok. A pályakezdő (gyakornoki) időszak lehetőséget nyújt a felsőoktatási intézmények és a pályakezdőket fogadó iskolák számára ahhoz, hogy a
csak gyakorlatban megmutatkozó készségek és kompetenciák alapján további szelekciót végezzenek a gyakornokok körében, de ez az időszak az ellenirányú szelekció szempontjából is kiemelkedően fontos. Korábbi kutatási eredmények alapján a
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pedagóguspályán három nagy szelekciós időszakot lehet megkülönböztetni. Az első
szelekció (mind a jelentkező diák, mind pedig a fogadó intézmény részéről) a pedagógusképzésbe való jelentkezés időszakában történik, a második nagy választóvonalat az alapképzés lezárulta utáni pályaválasztás (pályán maradás vagy pályaelhagyás) jelenti: a hazai kutatások arra mutattak rá, hogy a diplomát szerzettek közül
nagyobb valószínűséggel helyezkedtek el tanári pályán azok, akik a képzés során
gyengébb teljesítményt nyújtottak; a jobb képességűek hagyták el inkább a közoktatás világát (Varga, 2007; Ercsei, 2011; Jancsák, 2011; Sági és Ercsei, 2014; Chrappán,
2010; Pálvölgyi, 2014). Végül, de nem utolsósorban ugyancsak fontos szelekciós lépcső a pályakezdés időszaka: jellemzően a pályára állás első–harmadik évében dől el,
hogy a fiatal pedagógus egész életére elköteleződik-e a katedra mellett, vagy inkább
más területen keresi a boldogulását (Smethem, 2007; Ulvick, Smith és Helleve, 2009;
Rizza, 2011; Nagy, 2004; Falus, 2007; Varga, 2011; Kocsis, 2002; Kocsis, Mrázik és
Imre, 2012).
Mindezek ismeretében a fejlett országok többsége megkülönböztetett figyelmet
fordít a pályakezdő pedagógusok szakmai támogatására. A pedagógusok előmeneteli rendszerének (életpályamodell) bevezetésével Magyarország az alapképzés, a
bevezető támogatás és a folyamatos szakmai továbbfejlődés egymásra épülő, kohe
rens rendszerének kiépítése terén az országok élmezőnyébe tartozik (2011. évi CXC.
törvény; 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet; Útmutató, 2016; OECD, 2013; 2015;
Rizza, 2011).
A szakma kiemelt figyelemmel fordult a bevezető (gyakornoki) szakasz felsőoktatáshoz is kapcsolódó támogatási rendszerének kidolgozása, tökéletesítése felé.
A korábbi kutatási eredmények szerint a pályakezdő pedagógusok három, egymástól esetenként markánsan elkülönülő területen igényelnek fokozott szakmai és
emberi támogatást: (1) szaktárgyi, oktatási-nevelési kérdésekben; (2) a saját tanári
identitás erősítését célzó személyes, részben a nehézségek sikeres kezelését segítő
problémák kezelésében, amelynek része az érzelmi támasz is; (3) az integrálódás
patronálására az iskolai és szakmai közösségekbe (Stéger, 2010). A részletek kidolgozása, a mentor-gyakornoki rendszer bevezetését és szakmai megalapozását célzó
fejlesztések és pilot programok egyidejűleg több szakmai műhelyben1 is zajlottak.
Eredményeik szerint a saját szakmai személyiségről való gondolkodás, a szakmai
fejlődés céljainak végiggondolása és a célhoz vezető tevékenységek megtervezése
nemcsak a gyakornokok, hanem a mentorok számára is nehéznek bizonyult, ebben

1
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a tekintetben egymás kölcsönös szakmai támogatása volt jellemző. A pilot programok arra is rámutattak, hogy miközben a mentorok segítették a gyakornokokat
abban, hogy megismerjék az intézmény formális és informális szabályait, elvárásait,
s a mentorral való együttműködés segítette az információáramlást, felgyorsította az
informális szakmai közösségekhez való kapcsolódást, a tapasztaltabb kollégáknak
is igényük volt a gyakornokoktól származó friss információkra, azoknak a módszereknek a megismerésére, melyeket a felsőoktatási tanulmányaik során szereztek.
A mentor-gyakornoki együttműködés során tehát nemcsak a gyakornokok, hanem
a mentoraik is tanultak, sőt ez a tanulás kiterjedt a tapasztaltabb kollégákra is, és
elősegítette a tantestület szervezeti tanulását, tanuló szervezetként való működését
(Singer, 2015). Az egymástól független kutatások egyöntetűen arra az eredményre
jutottak, hogy ahhoz, hogy a mentorok magas szinten tudják ellátni a feladataikat,
nagy szükség van a gyakornoki támogatást elősegítő kompetenciáik fejlesztésére,
valamint a mentorok és gyakornokok egymástól való kölcsönös tanulásának az ösztönzésére is (Singer, 2015). Falus Ivánék arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyakornokok sajátos élethelyzete (életciklusa) miatt a leendő mentorok felkészítésének érdemes kiterjednie az ifjúkorral foglalkozó pedagógiai és pszichológiai ismeretekre is
– miközben az általános, alapos felkészítésük sem mellőzhető (Falus, 2015. 236. o.).
Tanulmányunkban egy 2014 őszén lebonyolított vizsgálat kutatási eredményeinek összegzésével annak feltárására törekszünk, milyen motivációkkal érkeztek a
pályakezdő pedagógusok a pedagóguspályára, milyen problémákkal találkoztak,
milyen támogatást igényeltek és kaptak a gyakorlatban intézményi szinten, és men�nyiben segítette őket a bevezetett gyakornoki rendszer, ami a pedagógus-előmeneteli rendszer első szakasza is egyben. Ezzel párhuzamosan megmutatjuk azt is,
milyen segítséget tudnak igénybe venni szakmai fejlődésükhöz, milyen tényezők
segíthetik a pályán maradásukat, vagy éppen ellenkezőleg, a pedagóguspályától
való eltávolodásukat. Kutatásunk elméleti keretét a szakirodalomból ismert három
i-ként jelölt folyamat adja, amelyben az alapképzés (initial education), a pályakezdés (induction education), valamint a továbbképzés (in-service education) különül el
egymástól (Nagy, 2004), és melyről bővebb áttekintést ad Imre Nóra és Imre Anna
jelen kötetben szereplő, nemzetközi jellegzetességeket bemutató elemzése. A témakörhöz kapcsolódó korábbi empirikus kutatás rámutatott arra, hogy a pályakezdők
igénylik a szakmai támogatást, az intézményen belüli segítségnyújtást, ugyanakkor
külső szakmai segítséget csak ritkán vesznek igénybe (Sági és Szemerszki, 2016).
Ez feltehetően összefüggésben van azzal, hogy a támogatáshoz az intézményen
belül gyorsabban tudnak hozzájutni, valamint összefügghet a szakmai beágyazódás dinamikájával is. A kutatás során a pályakezdő pedagógusok intézményesített
szakmai támogatásának – az újonnan bevezetett gyakornoki és a hozzá kapcsolódó
mentori rendszernek – a finom rezdüléseit kívántuk feltárni a bevezetést követő első
évben, 2014 őszén.
81

Közelkép a gyakornoki rendszer első tapasztalatairól

A rendelkezésünkre álló adatbázis2 alapján összesen hat olyan intézményt kerestünk fel, ahol több pályakezdő pedagógust alkalmaztak. A minta összeállításánál arra törekedtünk, hogy valamennyi köznevelési intézménytípus, valamint a
földrajzi helyzet, a települési dimenzió is megjelenjen. Ennek alapján a fővárosban
két intézményt kerestünk meg (egy általános iskolát és egy szakközépiskolát), egy
megyeszékhelyi és egy községi általános iskolát, egy megyeszékhelyi szakképző
intézményt, valamint egy városi gimnáziumot. Minden intézményben interjút készítettünk az intézményvezetővel, a pályakezdő pedagógusokkal és mentoraikkal,
így összesen 16 gyakornok és 12 mentor, valamint 6 intézményvezető véleményét
ismertük meg (a célcsoportokat külön-külön elemezzük, lásd Imre Anna és Imre
Nóra intézményvezetőkről szóló, valamint Jankó Krisztina és Szemerszki Marianna mentorokról szóló írását). Az interjúk alapján esettanulmányokat készítettünk a
felkeresett iskolákról.
Elemzésünk pillanatfelvétel, hiszen a kiválasztott pályakezdő pedagógusokkal
egy-egy interjú erejéig találkoztunk. A gyakornoki interjúkból a következő információkat nyertük: korábbi tapasztalatok, mint a tanári identitás kialakulásának
előzményei (iskolai pályafutás, példák, példaképek, családi tradíciók; pályaválasztás); felsőoktatási tanulmányok (a képzéssel kapcsolatos vélemények, hospitálás,
gyakorlat); munkahelykeresés és munkába állás; munkahelyi tapasztalatok; a támogatás jellege az iskolában (igények és lehetőségek; mentorral való együttműködés mibenléte és értékelése); a pedagógiai munkával kapcsolatos reflexiók; távlati
elképzelések.
Kismintás, egyéni interjús adatfelvétel módszerét alkalmaztuk, ezért megállapításaink statisztikai általánosításra nem alkalmasak, ugyanakkor a módszer segítségével néhány olyan gondolat, probléma vagy összefüggés felszínre került, amely
megalapozhat egy szélesebb körű, kvantitatív vizsgálatot.
Ebben az elemzésben tehát a 16 gyakornoki interjúból kinyert információkat mutatjuk be. A vizsgálat idején az iskolákban kétféle gyakornoki rendszer működött
párhuzamosan, mivel 2013. augusztus 31-ig a hároméves, 2013. szeptember 1-től
pedig a kétéves gyakornoki programba kerültek a pályakezdők. Előbbi esetén belső
gyakornoki szabályzat szerinti vizsgarendet követtek, míg utóbbinál állami minősítővizsgát kell tenniük a jelölteknek, és más eltérések is vannak a szabályozókban.
Az interjúalanyok kiválasztásánál nem tettünk különbséget a kétféle gyakornoki
státuszban levők között, a tapasztalatok elemzése során viszont a kétféle gyakornoki
rendszer különbségeit is figyelemmel kísértük.

2

82

Az adatfelvétel a TÁMOP-3.1.1. számú, „A pedagógiai munka minőségét meghatározó tényezők”
című kutatás keretében zajlott.
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A gyakornokok családi háttere, pályaválasztása
Korábbi kutatási eredményekből ismert, hogy a pedagógusképzés választása alapvetően attól függ, hogy a választás időpontjában mennyire vonzó a tanári pálya a
felsőfokra jelentkező fiatal számára. Ez nagymértékben függ a pályakezdő bérektől,
de jelentősen befolyásolhatják a pedagóguspálya más tényezői is, mint például az
állásbiztonság, a megfelelő munkakörülmények, az önmegvalósítás lehetősége stb.
Jellemzően négy típusa van a pedagóguspálya választásának: (1) foglalkozási átörökítés, amely tipikusan korai elköteleződéssel párosul; (2) elsőgenerációs mobilitási
csatorna, jellemzően korai elköteleződéssel; (3) „tartalékos/helyettesítő” választás
vagy hirtelen döntés nyomán; és (4) pályamódosítók / kései pályakezdők (Barber
és Mourshed, 2007; Varga, 2008; Sági és Varga, 2011; Varga, 2011; Ercsei és Jancsák,
2011; Chrappán, 2010; Sági és Ercsei, 2014). Ezek mellett megfigyelhető az is, hogy
az államilag támogatott képzések képzési területenként eltérő mértékben módosult keretszámai erőteljesen befolyásolhatják a pedagógusképzés iránti érdeklődést
csakúgy, mint a pedagógusok előmeneteli rendszerében bevezetett módosítások.
Ezek első hatásai (például a pedagógus szakon végzettek pályára állásának, illetve
pályaelhagyásának mutatói) már most érzékelhetőek (Kállai és Szemerszki, 2016),
de igazán nagy volumenű hatásai a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetését követően az alapképzésbe bekerült, ott diplomát szerzett, majd onnan a munkaerőpiacra kilépő fiatalok vizsgálatával fognak feltárulni.
A kiválasztott interjúalanyok mintegy harmada tanítóként végzett. Esetükben –
ahogy a szakirodalom is jól mutatja – magas számban találtunk példát arra, hogy a
nem értelmiségi családokból származó nők – gyakran érettségivel sem rendelkező,
szakmunkás végzettségű szülők gyermekei – számára az értelmiségi lét felé vezető
út az intergenerációs mobilitás első állomásaként a pedagóguspályára vezet. A tanárként végzett gyakornokok szinte kivétel nélkül diplomás szülők gyermekei voltak. A pedagógusvizsgálatokból jól ismert jelenség, hogy a pedagóguspályára lépők
között – hasonlóan más foglalkozásokhoz – megfigyelhető a szakma átörökítése.
Az interjúk során több olyan fiatallal beszélgettünk, akinek a szülei vagy nagyszülei között, a szűkebb-tágabb rokonságában találkozni lehetett pedagógusokkal vagy
segítő foglalkozást űzőkkel (például fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus).
Közismert, hogy a hivatásrendeknél – így a pedagógus hivatás esetében is – nagyon jellemző a korai elköteleződés. Ennek megfelelően interjúalanyaink között is
többen voltak, akikben nagyon korán, már általános iskolás korukban megérlelődött a döntés, hogy tanítani szeretnének. Itt nagyon fontos a pozitív példa, amellyel
a család vagy az őket tanító pedagógusok hatnak.
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„Nekem az anyukám, nagymamám, nagypapám, mindenki a családban pedagógus volt. Anyukám a mai napig is gyakorló pedagógus. A nagyszüleim már
nyugdíjban vannak, de ők is előszeretettel gondolnak erre a pályára.”
„Nem sokat gondolkodtam, hogy mi legyek, mert kiskorom óta tanár szerettem
volna lenni, mivel a nagymamám, aki szinte az édesanyám, mert folyamatosan
vele voltam kiskoromban, tanár volt. Nagyon sokszor volt olyan, hogy oviból ő
vitt az iskolába, mert órája volt. Én hátul rajzoltam, és őt néztem, ahogy tanít. Nekem mindig egy példakép volt. Ő is a példaképem a pályán. Hiszen még
mindig tanít. Én akkor döntöttem el, hogy én is tanító néni leszek. Ezért is a jelentkezési lapomra a tanítót jelöltem meg, ahova fel is vettek, nagy örömömre.”
Ugyanakkor a motivációk között találkoztunk teljesen ellentétes korai indíttatással is:
„Már kicsiként is néztem a tanítót, hogy szeretnék én is ilyen tanító lenni egyszer. Nagyon rossz, sok rossz negatív tapasztalatom volt annak idején a tanítóimmal. Végül is azért választottam, mert azt mondtam, hogy szeretném megmutatni, hogy milyen egy jó pedagógus.”
A döntést sokszor alapvetőnek nevezhető személyiségjegyek teszik egyértelművé:
„Általános iskolában már elhatároztam, hogy szeretnék pedagógus lenni. Mindig az osztálytársaimnak én segítettem a tanulásban. Nagyon szerettem nekik
átadni, elmagyarázni azt, amit én tudtam.”
Interjúalanyaink között felsejlett egy másik, a hivatás alapszemléletéhez kevésbé
kötődő, tipikusnak nem mondható indoklása is a pályaválasztásnak: „Szeretek másokat irányítani.”
Mások lényegesen később hozták meg a döntést. Ilyenek például azok az esetek, amikor a felvételire jelentkezés pillanatában, azaz a jelentkezési lap kitöltésekor manifesztálódik az addig még kiforratlan döntés. Megfigyelhető az is, hogy a
középiskolában még más utat kereső diákokra egy-egy pedagógus markáns hatást
tud gyakorolni, és nem ritka az sem, hogy második-harmadik helyen, „tartalékos
képzési alternatívaként” jelenik meg a pedagógia szak – ami nem zárja ki azt, hogy a
későbbiekben a diák elköteleződjön a pedagóguspálya irányába, de jelentősen megnehezíti ezt a folyamatot:
„Meggyőződésem volt végig, hogy én pszichológia szakra fogok járni. Oda is
biológia–magyar kellett. Majd a magyart szépen elhagytam, és jött egy új bioló84
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giatanárom, akit nagyon megkedveltem. Őáltala jártam utána biológia fakultációra, és terelődtem át a pszichológiáról a biológia szakra. Először még vegyesen, még nem tudtuk, hogy biológusra menjek vagy tanári szakra. Ő mondta, ő
terelt a tanári szak felé.”
„Első helyen jelöltem meg az orvosi egyetemet. Oda nem sikerült a felvételi.
Második helyen a tanár szakot. Úgy gondoltam, hogy mivel ide sikerült, így
ki is próbáltam az első évet. Úgy voltam, hogy mégsem az orvosi felé. Mind
a kettő közel állt hozzám. Azért érett meg bennem, mert hatással volt rám a
középiskolai biológiatanárom és más tanárom is. Kívülről úgy láttam, hogy ez
a pedagóguspálya szimpatikus pálya. Gyerekekkel kell foglalkozni. Meg azzal a
tantárggyal kell foglalkozni, amit én szeretek. Pl. a volt némettanárom, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ő nagyon nagy bizalommal és hittel állt az
egész osztályhoz. Mert mondta, hogy ő szeretné, ha mindenkinek lenne nyelvvizsgája. Ő lelkes volt, csináljuk együtt. Az egész személyisége olyan volt, hogy
nagy hatással volt a diákokra. Ő is akarta. Ezáltal a diákok is akarták. Sikerült
neki ez a lelkesítés. Ahová jártam, abban az osztályban egyetlenegy embernek
nem lett nyelvvizsgája. Mindenkit lenyelvizsgáztatott. Érettségizni akkor még
nem kellett belőle. Ez rám nagy hatással volt, az ő személyisége.”
„Amikor én pályát választottam, az még számomra is olyan képlékeny volt,
hogy attól, hogy a ... egyetemre mentem, nem muszáj tanárként elhelyezkednem a későbbiekben. Ez egy lépés ahhoz, hogy közelebb kerüljek a színházhoz.
Az a fajta érdeklődésem maradt meg. Azóta az én nővérem is pedagóguspályára lépett, tanító. Én pedig középiskolai tanár lettem. Nem tudom, meddig
maradok.”
Alapvetően más azoknak a motivációja, akik eredetileg nem pedagógusként végeztek, és néhány évet (vagy évtizedet) más pályán dolgoztak. Esetükben egy-egy új
élethelyzetre való reflektálásként nyílik meg a pedagóguspálya, nemegyszer a versenyszférából érkeznek ezen a csatornán keresztül szakmai tárgyakat oktató tanárok a középiskolákba. Ilyen életesemény lehet a gyermekvállalás, és megfigyelhető,
hogy a pályára lépés egyik fő motívuma a kisgyermekek nevelésével összeegyeztethető időbeosztás. Egy interjúalanyunk jelezte azt is, hogy a döntés számára szinte
magától értetődő volt, hiszen korábbi munkaköréhez tartozott az oktatásszervezés
is. Esetében inkább az a kérdés, meddig képes őt a rendszer megtartani – annál is
inkább, mert terve nem a nyugdíjba vonulásig, hanem lényegesen rövidebb távra (öt
évre) szól.
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„Érettségi után főiskolára mentem. Műszaki menedzser a végzettségem. Mérnök-közgazdász vagyok. Utána gyakornoki program keretében kerültem be
egy nagyon multinacionális telekommunikációs céghez. Majd egy alapítványi
gimnáziumban tanítottam. Közgazdásztanár a végzettségem. Most pedig itt ez
harmadik évem gyakornokként. (…) Amit én látok most a legtöbb gyakornok
társamon, az az, hogy aki olyan szakos, hogy meg tudja tenni, hogy elhelyezkedik más irányban, az általában két-három éven belül pályaelhagyó lesz. Akik
nálunk is vannak gyakornokok, többen tervezik, hogy elmennek külföldre.”

Felsőoktatási tapasztalatok
Az alapképzés nem tud végleges, lezárt tudást adni a pedagógushallgatóknak, és ez
nem is lehet célja, „csupán” olyan alapkészségek kifejlesztésére vállalkozhat, amely
képessé teszi a hallgatókat arra, hogy a munkába állásukat követően elinduljanak
a tanuló közösségek támogatásával zajló, folyamatos, önreflexív szakmai továbbfejlődés élethosszig tartó útján. Ez a jelenség nem csupán a pedagógushallgatókra
jellemző. Szinte az összes foglalkozásra – és különösen a magasabb szakértelmet és
relatív szakmai autonómiát igénylő professziókra – jellemző, hogy a pályára állás
nem egy rövid, vízválasztó momentum, amelynek során a diáklétet hirtelen felváltja a teljes állású alkalmazotti státusz. Minden pályakezdőnek szembe kell néznie
nemcsak azzal az elvárással, hogy a saját szakterületén gyors tempóban újítsa meg
a tudását, de gyakran multidiszciplináris jártasságokkal is rendelkezniük kell, és
képesnek kell lenniük arra, hogy a folyamatosan változó kihívásoknak ne egyszerűen csak megfeleljenek, de az új lehetőségeket is meglássák bennük (Teichler, 1999;
Gangl, 2001; Müller és Gangl, 2003; Allen és van der Velden, 2011a). Különösen nagy
kihívással kell szembenézniük a kelet-európai változó társadalmak fiataljainak (Roberts, 1998; Saar, Unt és Kogan, 2008; Kogan és Unt, 2005; Róbert, 2002; Róbert és
Bukodi, 2005; Sági, 2013; Horn, 2013). A nemzetközi munkaerőpiacon piacképes
szaktudással rendelkezőkre különösen igaz az, hogy a pályakezdés időszakára jellemző a tanulói és a dolgozói státusz váltakozása, illetve ezek átfedése is, s körükben
a „helyezkedés” által indukált foglalkozási mobilitás is fokozottan jelenik meg, ami
gyakran párosul nemzetközi mobilitással is. A hazai kutatási eredmények szerint
a pályakezdő fiatalok négy különböző szempontrendszer szerint vizsgálják a saját
munkahelyi sikerességüket: a közeg, a karrier, a stabilitás és a szakmaiság szerint.
A négy tényező súlyát eltérő mértékben és módon befolyásolják a társadalmi-demográfiai jellemzők, a képzési háttér, a képzési többlet és a szakterület, s a potenciális
munkahelyek közötti választást befolyásolja a siker szubjektív megítélése is (Veroszta, 2010). A nemzetközi mobilitással párosuló helyezkedési időszak kevéssé jellemző az olyan, a nemzetközi munkaerőpiacon kevéssé érvényesíthető képzettségűek
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esetében, mint amilyen a pedagógushivatás, a belső munkaerőpiacon való fokozott
szakmai mobilitás, illetve a tanulói és dolgozói státusz váltakozása és átfedése azonban ezekre a foglalkozásokra is érvényes – különösen, ha ezt az intézményi keretek
is elősegítik (Chrappán, 2010). A nemzetközi és hazai vizsgálatok egyaránt arra az
eredményre vezettek, hogy a pályakezdő diplomások álláshoz jutásának valószínűségét jelentős mértékben növeli a tanulmányokkal összefüggő korábbi munkatapasztalat (Teichler, 2002; 2011; Allen és van der Velden, 2011a; 2011b; Varga, 2010;
Györgyi, 2010; Sági, 2013). Mindezen tények miatt feltételezhetjük, hogy a diploma
megszerzése előtti, szakterülettel összefüggő tapasztalat megszerzését, illetve az erre
irányuló törekvéseket a pedagógushallgatók esetében is érdemes a munkába állási
folyamat szerves részének tekintenünk. Ez a pedagógushallgatók esetében a kötelező szakmai gyakorlat keretei között be van építve az alapképzésbe, és deklaráltan
ezt az átmeneti időszakot jelenti a gyakornoki periódus, de nem ritka az sem, hogy
a pedagógushallgató a képzés során szakterületéhez részmunkaidős állást vállal.
Interjúalanyaink igen eltérő képzési típusokban szereztek végzettséget a pedagógusképzésben. Volt, aki osztatlan képzésben tanult, mások alapszakokon jutottak
diplomához, és voltak olyanok is, akik mesterképzésben is részt vettek. A pályára
állást is alapvetően befolyásolja, hogy többen nem tudtak „időben”, azaz a tanulmányok megkezdésétől számított 4-5-6 éven belül eljutni a diplomáig. Esetenként
a képzésben történt olyan csúszás, ami nem tette lehetővé a diplomamunka elkészítését, az interjúalanyok többsége pedig a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt került
hátrányos helyzetbe. Emiatt igen eltérőek a felsőoktatásban szerzett tapasztalataik,
ugyanakkor egybehangzónak tűnik az a vélekedés, miszerint a képzés elméleti részét túlságosan elvontnak, a hétköznapi tanítás szempontjából irrelevánsnak vagy
kevésbé használhatónak látják. Bár az interjúk alapján kétségtelennek tűnik, hogy
a tanult tantárgyak általánosságban érdekesek voltak, tágították a hallgatók látókörét, a pályakezdő pedagógusok egyértelműen a gyakorlatorientált(abb) felsőoktatás
mellett tették le a voksukat.
A képzés hallgatók által érzékelt hiányosságait sok esetben kiegészítette a felsőoktatási tanulmányok során szerzett gyakorlat. Ennek mennyisége azonban
nagymértékben függött a képző intézmény lehetőségeitől, valamint a képzési típustól is: vannak olyan pedagógusképző intézmények, ahol nagy hangsúlyt fektetnek
az alapképzés során a gyakorlati ismeretek és tapasztalatok megszerzésére, és vannak olyanok, ahol az elméleti tárgyakon van a nagyobb hangsúly.
„Teljesen használhatatlan a főiskolai tanulmány a pedagógia szempontjából.
Pl. én biológiát végeztem. Egy csomó latin szót, rendszerezést kellett tanulni,
ami az általános iskolában nem a fő hangsúly. Nem érek vele semmit, ha itt a
latin nevét elmondom az aktuális élőlénynek vagy testrésznek. Ez teljesen felesleges időhúzás volt. (...) A másik, pedagógiai módszerekben meg tanultunk egy
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csomó pszichológiát, gyermeklélektant stb. Nagyon jó, de ez könyvszagú. Valami szituációs feladat vagy drámajáték kellett volna, amikor a tanuló kiugrik az
ablakon tanítási óra közben. Majd én mit csináljak?”
„Ami a tanárképzés részére vonatkozik az egyetemi tanulmányaimnak, azt
tapasztaltam, hogy a módszertan háttérbe szorult, kevésbé volt jelentős. Óraszámban is megmutatkozott, hogy sokkal kevesebb módszertani jellegű órát
építettek bele a mi tematikánkba. Viszont az alapozó ismeretek, mint filozófia,
fejlődéslélektan, pszichológia, szociológia ezek voltak erősek. Én úgy emlékszem
vissza, hogy mi kutató tanárokkal találkoztunk, akik azt a módszertant, amit
nekem meg kellett volna tanulnom és később alkalmaznom, abban nekik nem
volt olyan kézzelfogható ismeretük és tudásanyaguk, amit nekünk átadhattak
volna. Ebben a tekintetben kicsit magunkra hagyva éreztük magunkat.”
„De szerintem a leghasznosabb az mégiscsak a gyakorlat volt, ami viszont az
utolsó évben volt. A hosszabb gyakorlatom. Hiszen ott csöppenhettem bele a
való életbe. Az ottani tapasztalatokat tudtam hasznosítani, újragondolni, amit
talán most így, hogy a pályán vagyok, nem célszerű. Én mindenképpen azt
mondom, hogy nyilván fontos az elméleti rész is, de a gyakorlat és a tapasztalat,
azok mindennél fontosabbak.”
Emellett néhányan arra is kitértek, hogy a pedagógusképzés egy-egy szegmense
sem egységes, a hangsúlyok eltolódása intézményenként is eltérő lehet:
„Én azt gondolom, hogy a felsőoktatási képzéssel, magával a rendszerrel problémák vannak. Én azt mondom, hogy én a tanáraim miatt szerettem nagyon
a főiskolát, mert nagyon sok gyakorlati dologgal láttak el minket. De nekem a
húgom máshol végzi ugyanezt a tanító szakot, és látom, hogy ők viszont nem
a gyakorlati részét, hanem az elméleti részét tanulják jobban. Neki sokkal több
problémája van a gyerekekkel, mert nem kap annyi vagy nem kapott annyi gyakorlati tapasztalatra lehetőséget, mint amennyit én a főiskolán kaphattam (...)
Nagyon sokat tanultunk a régi iskolarendszerekről, amiről kell is. De a modern
dolgok azért hiányoznak.”
Többen hiányolták, hogy a képzés első néhány évében nem találkoztak diákokkal, tanulócsoportokkal, mások kevesellték a gyakorlaton eltöltött idő mennyiségét.
Abban azonban egyetértés mutatkozott, hogy a gyakorlat alapvetően hozzájárult
szakmai fejlődésükhöz. Többen arra is rávilágítottak, hogy a gyakorlóiskolákban
töltött gyakorlati idő csak részben váltotta be a pályaelvárásaikat, hiszen érzékelték,
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hogy az elit iskoláknak számító intézményekben tanuló gyermekekhez hasonló tanulókkal majdani munkájuk során nem biztos, hogy találkozni fognak.
„Pedagógiai oldalról pedig az ingben ülő, merev gyerekek vannak, nem pedig a
valós élet gyerekei, mint ebben az iskolában, hátrányos helyzetűek vagy többszörösen hátrányos helyzetűek. Teljesen más.”
Ezt az idegenségérzetet kissé oldja az az elterjedt gyakorlat – interjúink alapján
elsősorban a tanítóképző intézményekben –, hogy a hallgatókat ún. külső gyakorlóhelyre is elküldik, ahol zömmel olyan körülmények közé kerülnek, amilyenekkel
későbbi munkahelyükön is találkoznak.
„Nálunk volt belső és külső szakmai gyakorlat, mint minden iskolában. Nagyon
hasznosak voltak. A … iskola sajnos – nem sajnos, nagyon sok cigánygyereket
foglal magában. Azt jelenti, hogy nagyon nagy százalékban vannak jelen. Én
azt gondolom, hogy az az iskola tanított meg arra, hogy hogyan is kell a gyerekekkel bánni. Hogyan kell úgy tanítani, hogy ha rossz is, nem ordítunk állandóan. Hanem mik azok a trükkök, praktikák, amivel meg lehet fogni egy-egy
hátrányos helyzetű gyereket. Akinek hiába mondom azt, hogy maradj csöndben. Mert ha otthon csak úgy kap enni, hogy ordít, és túlordítja a másik nyolcat,
akkor az iskolában is azt gondolja, hogy a talpon maradáshoz az ordítás vezet.
És hogy ezt hogyan lehet megkerülni. Én ezeket ott tanultam meg. A … iskolában pedig azt tanultam meg, hogy hogyan lehet jó képességű gyerekeket még
jobban ösztönözni.”
Ugyanakkor a többség véleménye azt tükrözi, hogy a gyakorlatok elsősorban azt
a célt szolgálják, hogy a jelölt általános képet kaphasson a tanításról, aminek alapján
lehetősége van arra is, hogy módosítsa addigi pályaelképzeléseit:
„Végül is csak az utolsó, ötödik félévben láttunk gyereket. Addig semmi. Rengeteg olyan csoporttársam volt, aki ott döbbent rá, hogy neki ez nem való, nem
fogja bírni. Ott sokan rádöbbentek, hogy ez nem nekik való. Az rossz volt. Korábban kellett volna, hogy ez kiderüljön. Nem ott az utolsó évben. Jó páran
otthagyták amiatt, hogy ők nem tudtak bánni a gyerekekkel. Elég kezelhető
gyerekek voltak. Az egy válogatott iskola, nem egy általános, hogy be lehetne
illeszteni az ottani dolgokat. Az hiányzott, hogy ne csak a bemutató iskolába
kerüljünk, hanem olyan iskolákba, ahol az átlagos, problémás gyerekek vannak. Ha azt az ember megismeri, lehet, hogy megint máshogy áll a dologhoz.
Nekem ez a gyakorlati képzés hiányzott.”
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Az elmélet és a gyakorlat között a gyakornokok érzékelése szerint esetenként
több tekintetben óriási szakadék tátong. Egyrészről a felsőoktatásban tanultak egy
része meglátásuk szerint messze megelőzheti a hétköznapi gyakorlatot:
„Az nekem mindenképp fontos, az jó volt, hogy az öt évet szakpáron normális
bölcsész módjára meg kellett tanulni. Így is, úgy is, hogy az ember utána tanítson. Viszont az, hogy én didaktikát meg nevelésmódszertant tanulok elviekben,
amit utána általában nem tudok alkalmazni, és nem azért, mert ne lenne hozzá kedvem, hanem mert nincs rá lehetőség, vagy nem az az elvárás. Az iskolák többségében még mindig poroszos módszerrel megy az oktatás. Én hiába
tanulok szép kooperatív technikákat, meg toljuk össze a padot, énekeltessük a
gyerekeket, hogyha ezt nem lehet kivitelezni.”
Másfelől többen olyan praktikus, gyakorlatias ismeretet hiányoltak a képzésről,
olyan témákat, amelyek megkönnyítik a mindennapi tanítási gyakorlatot, mint a
tanulók fegyelmezése, motiválása, a figyelem felkeltése és fenntartása, a tanórai időkeret optimális felhasználása. Visszatérő igény a konfliktuskezelési technikák alaposabb megismerése, és néhány pedagógusnál megjelenik a saját pedagógusélmények feldolgozásának igénye is, valamint a szülőkkel való kommunikáció témaköre
a szaktárgyi és elméleti felkészítések kiegészítéseként.
Az alapképzéssel való elégedettség különösen erőteljes azoknak a hallgatóknak a
körében, akik a kötelező gyakorlatok mellett már a képzés időszakában szakirányba
illeszkedő munkát vállaltak. Ezt esetenként a hiányterületekre való óraadói állás
ajánlatok biztosították, de voltak olyanok is, akik kifejezetten keresték a képzésen
túlmutató gyakorlati szakmai tapasztalatszerzés lehetőségeit:
„Elégedett voltam a tanárképzéssel. Nagyon jól éreztem magam …en. Szeretem
az ottani pedagógiai tanszéket. Nagyon rátermett fiatal oktatóink voltak. Teljesen jó képzésnek tartom. (…)
– Előbb dolgoztál, mint szakmai gyakorlatot végeztél?
– Igen. A …ban nyugdíjba ment egy töri szakos hölgy. Ott már mi kapcsolatban
voltunk a média szakunk kapcsán az egyik tanárnővel, aki nekünk a médiamódszertant tartotta az egyetemen. Körbenézett, hogy van itt egy jó médiás
csoport, akiknek egy párnak a töri a második szakja. Megkérdezte, hogy lenne-e
kedvünk csatlakozni. Menjünk be interjúra. Kettőnket választottak ki az állásra. 10-10 órával az egyik évfolyamtársammal dolgoztunk egy fél évet megbízási
szerződéssel. Akkor voltam ötödéves. Akkor kezdtem el az ötödévet. Utána arra
való tekintettel, hogy már dolgoztam ott egy fél évet, az egyetem engedélyezte,
hogy a gyakorlatomat is ott töltsem. Maradhattam azoknál az osztályoknál,
akikkel elkezdtem. Ők nem érzékeltek belőle semmit, csak annyit, hogy ott ül
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velem az egyik szakmódszertanos kolléga, és néha figyelgeti az órát. Az nagyon
jó volt. Az az egy év.”
„ahol önálló tantárgyként alkalmazták az etikaórákat, velük kötött egy megállapodást, hogy minket négy féléven keresztül várnak ott, mentorálnak, segítenek. 12 vagy 15 órát kellett tanítanunk félévente. A két év négy félévében volt
egy 15 óraszámos teljesítendő. (…) Mint gyakornok mentem ki oda.”
„– Hogyan volt lehetősége gyakorlati tapasztalatot szerezni?
– Egyrészt a többletből. Azt úgy szedhettük össze, hogy nagyon sok pluszprogramot ajánlottak fel nekünk, amik a gyerekekkel történtek. Részt vehettünk
egy mentorprogramban, amikor a kisgyerekek délutáni foglalkozását segítettük, és voltunk jelen a mindennapi életükben délutánonként. Volt lehetőség
arra, hogy a Csányi Alapítványhoz járhassunk ugyanígy délután a gyerekeket tanulásban segíteni, foglalkozni velük. Kaphattunk lehetőséget különböző rendezvények lebonyolítására, amin mi mint segítők jelen voltunk, de nem
voltunk kizárva belőle. Ha egy angol estet kellett megszervezni, akkor nem az
volt, hogy a tanáraink megszervezték, mi pedig résztvevők voltunk rajta. Hanem a szervezésben is ugyanúgy részesek voltunk, és a kisgyerekekkel együtt
vehettünk részt. Nemcsak a kötött tanórákon volt lehetőségünk találkozni velük, hanem pluszfoglalkozásokon is.

Álláskeresés
Pályakezdő pedagógusok körében folytatott vizsgálatunk során interjúalanyaink
beszámoltak az álláskeresés, az első munkahely megtalálásának folyamatáról. Esetükben is tipikusan három útja figyelhető meg az első állás megszerzésének: a formális/hivatalos út; a korábbi személyes kapcsolatok aktiválása és ennek speciális
esete, amikor a hiányterületek (elsősorban a természettudományos végzettségűek)
képviselőit már hallgató korukban „elcsábítják” a pedagógushiánnyal küzdő iskola
vezetők – bár ennek feltétele, hogy az iskolavezetők bizonyos szakmai/munkáltatói
autonómiát élvezzenek.
Interjúalanyaink egy része nem rögtön a tanulmányai végeztével jutott el abba az
intézménybe, ahol gyakornokként dolgozott. Ennek oka többek közt az volt, hogy a
diplomájuk megszerzése kitolódott – leggyakrabban a kiadáshoz szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány jelentett akadályt, melynek megszerzéséhez egy-két, extrém
esetben akár tíz évre is szükség volt. Ez az időbeli csúszás azoknak a pályaívét is
megakasztotta, akik tudatosan építették karrierjüket, és már felsőoktatási tanulmányaik ideje alatt óraadóként vagy félállású munkatársként tanítottak, mivel a
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törvényi szabályozás értelmében arra nem volt lehetőségük, hogy teljes állásban helyezkedjenek el. Többen az általuk tanult tudományterülethez kötődő szakmákban
helyezkedtek el (laboráns, orvoslátogató stb.). Az időveszteségen túl előfordult, hogy
álláshelyet is elszalasztottak a diploma hiánya miatt. Az álláskereséshez legtöbben
az internetet használták, többek számára a kozigallas.gov.hu oldal jelentette a legnagyobb segítséget. Tipikusnak tekinthető, hogy alapvetően a lakóhely, az utazásra
szánt idő és az utazási lehetőségek voltak azok, amelyek meghatározták azoknak az
iskoláknak a körét, ahol szerettek volna elhelyezkedni. A kiválasztott intézményekbe eljuttatták önéletrajzukat, de jelezték azt is, hogy a tankerületek létrejöttével elegendő oda eljuttatni a szakmai anyagot, a KLIK fenntartása alá tartozó iskolákban
üresedés esetén kiajánlják a pedagógust az iskolának, így segítve egymásra találásukat. E rendszerrel kapcsolatban a pozitívumok mellett néhányan megjegyezték,
hogy olyan intézménybe is eljuthat így az önéletrajzuk, ahova nem szeretnének kerülni, és még nem érezték elég tapasztaltnak magukat e probléma kezeléséhez.
„Nekem ez nagyon-nagyon sok lépcsős. Nagyon könnyen elvesznek az információk két iskola között. Illetve ezáltal olyan iskolába is elkerül a jelentkezési
lapom, ahova én nem szeretnék jelentkezni. Ezáltal, hogy központilag adom be
a papíromat. Van olyan iskola, ahonnan visszahívnak állásinterjúra. És van
olyan iskola, ahol egyáltalán nem foglalkoznak velem. Ez nagyon érdekes volt,
mert amikor állást kerestem, mindenki megkapta a környéken, 20-25 km-es
körzetben minden iskolában van szükség tanítókra. Megkapták az önéletrajzomat. És szeptemberben hívtak fel, hogy mennék-e oda dolgozni. Mondtam,
hogy bocsánat, egész nyáron nem kerestek. Én kerestem magamnak mást.”
Egyszerűbb utat jártak be azok, akik – rendszerint nem azonnal – korábbi iskolájukban, illetve valamikori gyakorlóhelyükre kerültek vissza, sőt, egy intézmény
esetében több olyan pályakezdővel is találkoztunk, akik régebben az intézmény
falai közt maturáltak. Mások ismeretségi körük aktivizálásával kerültek aktuális
állásukba.
„Engem már ismertek. Én is ismertem az iskolát. Nyilván az ő döntésének nem
tudhatom a pontos okát. De tudom azt, hogy az nyilván befolyásoló tényező
volt, hogy már ismertek itt engem, ismerték a munkámat. Szerencsére meg
voltak elégedve ezzel. Mondták, hogy ennek köszönhetően választottak. (…)
A mentorom is mondta, hogy van lehetőség. Én is láttam. Ez szinte egy időben
volt. (…) Úgy fogadtak, hogy örültek, hogy visszajöttem.”
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„Amikor végeztem a grafikussulit, egyik csoporttársam szintén oda járt. Vele
összeismerkedtem. Ő itt tanít föcit, bioszt. Amikor ürült állás augusztusban, és
kiderült, hogy nem lesz magyartanár. Felhívott, hogy lesz kiírva, pályázni kell.”
Összességében a felvételi beszélgetéseket – amelyeken általában az intézményvezető és helyettese(i) voltak jelen – pozitívan értékelték, annak ellenére is, hogy némely esetben adott munkahely elfogadása egyfajta kényszermegoldásnak tekinthető
– legalábbis az eredeti elképzelésekhez és törekvésekhez képest.

Az első pedagógusévek tapasztalatai
Mint az eddigiekből is kitűnt, a vizsgálatban szereplő gyakornokok különböző utakon és különböző időpontokban kerültek az intézményekbe, így vannak, akik még
a hároméves rendszerbe, míg mások a kétéves gyakornoki rendszerbe kerültek,3 annak ellenére is, hogy más területeken már több évet dolgoztak. Nem egy esetben
előfordult az is, hogy más intézményben kezdték meg gyakornoki időszakukat, és
év közben vagy tanév végén váltottak intézményt.
A beilleszkedés első feladata az iskola megismertetése a pályakezdő pedagógusokkal, ami praktikusan az épület(ek) fizikai-térbeli elrendezést is magában foglalja, de idesorolható az intézmények rögzített alapdokumentumainak megismerése
(SZMSZ, pedagógiai program, házirend stb.), és az íratlan szabályok, helyi szokások, hagyományok, szellemiség elsajátítása is. A gyakornokok felhívták a figyelmünket néhány olyan apróságnak tűnő hiányosságra, amelyet fontosnak gondolnának ahhoz, hogy az első időszak elveszettségérzését csillapítsák, és amellyel sem
az elméleti képzés ideje alatt, sem a rövidebb-hosszabb szakmai gyakorlatokon nem
foglalkoztak, holott diplomás pedagógusként már a munkakörükhöz tartozó feladat. Ezek között vannak adminisztratív jellegű tevékenységek (például: hogyan kell
vezetni a hiányzásokat a naplóban) és gyakorlati, módszertani jellegű kihívások is
szép számmal (többen említették a következőket: osztályfőnökséggel összefüggő tevékenységek, szülőkkel való kapcsolattartás, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok,
passzív tanulók motiválása, túl aktívakkal való munka, fegyelmezés kérdése). Ezeknek a témáknak egy része joggal merül fel hiányként a pályára lépő pedagógusoknál
a képzéssel kapcsolatban.
Többen jelezték, hogy gyakornoki besorolásuk ellenére már teljes értékű munkavállalóként vannak jelen az iskolában, így számítanak rájuk (hiszen a diplomájuk
3

2013. augusztus 31-ig a hároméves, 2013. szeptember 1-től pedig a kétéves gyakornoki programba
kerültek a pályakezdők. Előbbi esetén belső gyakornoki szabályzat szerinti vizsgarendet követtek,
míg utóbbinál állami minősítővizsgát kell tenniük a jelölteknek.
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feljogosítja őket), mivel az intézmények humánkapacitásának hiányosságai miatt
viszonylag gyorsan kerültek olyan helyzetbe, amelyre még nem voltak felkészülve (például osztályfőnökség, nem szakos tantárgyak tanítása), esetenként az óraterhelésük is magasabb lett. Különösen kritikusnak mutatkozott az osztályfőnöki,
osztálytanítói feladatkört is ellátó pályakezdők esetében a szülőkkel való kapcsolattartás, a megfelelő kommunikáció, illetve a gyerekek által az iskolába behozott
családi problémák megfelelő kezelése. Ezekben a kérdésekben nagy segítséget adhat
az intézmények vezetése, de e feladatok a tapasztalatok szerint legtöbbször a mentorokra hárulnak.
„Ez nekem egy nagy lecke volt, hogy belemenni pl. osztályfőnökség kapcsán szülőkkel olyan konfliktusba, amitől magánemberként visszavonulnék. Az anyukám korú szülőknek magyarázzam el, hogy miért nem jó az, hogy nem jár a
gyereke iskolába. Mert ki vagyok én ahhoz, hogy megmondjam neki. Ezen túl
kellett lendülni. Tudatosítani kellett, hogy én most az osztályfőnökük vagyok,
nekem feladatom az, hogy ha baj van, megpróbáljak a szülőkkel is kapcsolatot
tartani, felhívni a figyelmüket arra, hogy baj van.”
„Például ennek az osztálynak én vagyok már a harmadik osztályfőnöke. Rengeteg nehéz sorsú gyerek van az osztályban. Mióta én vagyok az osztályfőnökük,
már el is mentek egy páran. Egy csomónak derült ki, hogy külföldre kell menni a
szülőknek. Néha már egy kicsit bele kellett mászni. Akaratlanul is belekerültem
a gyerekeknek a magánéletébe, ami először borzasztóan kényelmetlen.”
„Hogy lehet megoldani, hogy lehet a szülőkkel kapcsolatot teremteni. Ebből az
egyetemen nem adnak nagyon képzést, hogy mit, hogy kéne kezelni.”
Megfigyelhető, hogy többen szívesen vesznek részt nem közvetlenül tanórai
munkához kapcsolódó programok szervezésében (vetélkedők stb.), vállalnak kísérői feladatokat osztálykiránduláson.
Kutatásunk megerősítette, hogy a munkavállalás első időszakában, a pályakezdés idején dől el véglegesen, hogy ki az, aki a pályán marad, és ki az, aki valószínűleg pályaelhagyó lesz. Interjúalanyaink között volt olyan, aki a kezdeti periódusban elhibázott döntésnek tekintette, hogy tanítani kezdett, és volt olyan is, aki
annyira nem érezte jól magát a tanári szerepben, hogy már az interjú időpontjában
pályaelhagyáson gondolkodott, és kis idő elteltével el is hagyta az iskolát. Eredményeink szerint a kezdeti időszakban kapott (vagy nem kapott) szakmai segítség
jelentősen befolyásolja a pályához való elköteleződést mind pozitív, mind pedig
negatív irányban.

94

Kállai Gabriella – Sági Matild: „Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz”

„Azt a pontot, amikor én elhatároztam, hogy inkább tanár szeretnék lenni, azt
valahogy kiradíroznám. És valami olyan munkahelyre mennék el, ahol háromszor ennyit lehet keresni, fele ennyit kell dolgozni. Akkor boldog lennék.”
„Én első évben nagyon leterhelve éreztem magam. Nem volt időm beülni. (…)
Ez azóta sem változott. Mondták, hogy ha újra kezded, akkor már a tavalyi
anyagod megvan, azt tudod használni. De most már látom a tavalyi anyagomnak a hibáit, hogy ez nem jött be, arra új módszert kellene kiagyalni. Továbbra
is egyedül vagyok. (…)
– A tanárkodással is felhagynál?
– Igen. Nekem ez sok stresszel jár.
– Mit szeretnél?
– Nem tudom pontosan, de valami olyat, amiben sikerélményem van, mert a
tanításban az az egy dolog, ami hiányzik.”
„A támogatás, hogy ne szökjenek meg a fiatalok a tanári pályától, mindenképpen, hogy valamilyen mentort rakni mellé éveken keresztül, akik kíséri őket, bátorítja. Sokszor nagyon elveszett az ember, hogy mit csináljon, kihez forduljon,
hova menjen, hogyan kezeljen egy konfliktust.”
„Amikor odakerültem az egyetemre, akkor még nem voltam benne biztos, hogy
tanítani szeretnék. Azután így hozta a sors. Így is alakítottam talán. Nagyon
megszerettem. Szeretek ebben a szakmában dolgozni.”
Ugyanakkor a foglalkoztatási esélyekre nem feltétlenül van hatása a gyakornoki
szakasz bevezetésének, annál is inkább, mert e téren igen nagy a bizonytalanság
több interjúalanyunknál. Néhányan gyesen lévő kolléganőt helyettesítettek, másoknak határozott idejű szerződésük volt, és egyszakos vagy kis óraszámban tanított
többszakos végzettséggel rendelkező pedagógusoknál gondot jelentett a kötelező
óraszám elérése.

Mentorálás a gyakornokok szemszögéből
A pályakezdő pedagógus, bár a képzése során a gyakorlóhelyeken eltöltött időszakban már tanított, gyerekek közelében tevékenykedett, különböző pedagógiai feladatokat is ellátott, pályája kezdetén gyakran igényel olyan szakmai támogatást, ami
beilleszkedését, elképzelései megvalósítását segíti. A pedagóguspálya kezdő szakaszában nyújtandó támogatás szükségességét számtalan kutatás bizonyította, e hiányra válaszolva előbb hároméves, majd kétéves támogatást írt elő a hazai jogalko95
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tó, melynek végén a gyakornokként dolgozó diplomás pedagógus minősítővizsgán
bizonyítja, hogy rendelkezik a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges jártasságokkal, kompetenciákkal. A szakmai támogatás fontos vonása, hogy a gyakornoki idő alatt mentor biztosítását írja elő a jogszabály, rendeletben4 határozva meg
a mentor feladatait. Ez alapján a mentor az intézményvezető által kijelölt szakmai
vezető, aki segíti a gyakornokokat a köznevelési intézménybe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok megvalósításában, nyomon követi a
fejlődésüket, és fejleszti mesterségbeli tudásukat. Cél, hogy a gyakornok pedagógus
identitása, szaktárgyi, oktatási-nevelési kérdésekben nézetrendszere kialakuljon,
és segítséget kapjon az intézményi és szakmai közösségekbe való beilleszkedéshez.
A tevékenységet egyénre szabottan alakítják ki, a mentor szakmai tervet készít, és
kölcsönös óralátogatásokkal, óraelemzésekkel, megbeszélésekkel, ún. „kritikus barát” módszerrel támogatja a gyakornokot. Partneri viszony érvényesül, amely teret
enged a gyakornok önálló fejlődésének, kevésbé direkt, jellemzően kollegiális kritika és támogatás egyensúlyában valósul meg. Ez a szemlélet, megközelítés adja a
mentori munka egyik legfontosabb szakmai, elméleti és gyakorlati alapját (Singer,
2015; Sallai, 2015; Ritter, 2015; Falus, 2006; 2011; 2015).
Eredményeink szerint a mentorok szakmai autonómiát és integritást erősítő, támogató „kritikus barát” beállítódását a pályakezdők egyöntetűen pozitívan fogadták.
„Akármikor kérdeztem, nagyon sokat segített. Jó volt, hogy nem akarta rám
erőltetni a segítségét. Nem akart irányítani, nem akarta megmondani, hogy mit
csináljak. Megállapodtunk az elején, hogy ha kell segítség, akkor szóljak, de
egyébként egy önálló munkavégzésre képes értelmiségi embernek tart, és nem
fog beleszólni abba, hogy én hogy csinálom. Ez jól működött. Nagyon jólesett,
hogy megelőlegezte nekem ezt a bizalmat. Egyenrangú kollégaként tekint rám,
ez jó mind a mai napig.”
„Jó, hogy nem magas lóról beszélnek, hogy ezt így csináld, és így jó, ahogy mi
mondjuk. Hanem beszéljük meg közösen, dugjuk össze a fejünket. Kíváncsiak
a véleményemre.”
„Inkább egy baráti kapcsolat alakult ki. Megcsináltam a dogát, átküldöm, megnézed? Mondta, hogy itt cseréljem meg feladatnehézségi szint szerint. Elmondja, hogy miért gondolja azt. Vagy megfogadom, vagy nem. Azt rám bízza. Nem

4

96

A jelenleg érvényes jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.

Kállai Gabriella – Sági Matild: „Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz”

azt mondja, hogy így kell csinálnom. Én meg szoktam fogadni a tanácsait. Csak
idősebb, ő már többet tapasztalt.”
Az iskolák többségében az általános kollegiális szemlélet erősíti a mentor „kritikus barát” szerepét, ugyanakkor ez nem mindenütt van így. Vannak intézmények,
ahol a mentori tevékenység csak a technikai tudnivalókra korlátozódik, esetenként
kifejezetten csak formális „teljesítendő/kipipálandó” feladatként jelenik meg, nem
pedig valós együttműködésként.
„Informálisan történt mentorálás. Az a vicces eset állt elő, hogy én megérkeztem tavaly szeptemberben tanítani. Még a legelső értekezletek egyikén, amikor
bemutatkoztam, jeleztem mindenki felé, hogy bármilyen segítséget elfogadok,
ha gondoljátok, jöjjetek, és fogjátok meg a kezem. Mondta az igazgató, hiszen
mentorprogram van, ezt a segítséget meg fogod kapni. Ennek ellenére év közben
nem volt időnk sem konzultálni, elfelejtődött ez az előírt mentorprogram. Az év
végi záró értekezleten jelentette be az igazgató (…) nekem XY volt a mentorom.
Néztünk egymásra, hogy: Igen? Ő véletlenül a munkaközösség-vezetőm, akivel
informálisan egyeztettünk, mentem hozzá panaszkodni, sírni egyszer-kétszer.
De hogy ilyen pozícióban voltunk, ezt mi év végén konstatáltuk. Ennek meg
kellett volna történnie.”
„Tavaly gyakrabban [beszéltünk]. Az idén még nem volt erre lehetősége. Ő is
vizsgára készül. Ő szaktanácsadó. Én portfólióírással vagyok elfoglalva. Sajnos
óralátogatásra még nem volt lehetősége.
– A mentorod is értékelni fog?
– Igen.
– Neki is megvan a szempontsora.
– Igen. Van egy szempontsora, ami alapján nézi az én munkámat.
– Ez az értékelés mikor esedékes?
– Negyedévenként kell neki meglátogatnia engem és értékelnie az addigi munkámat.
– De mivel ő tavaly nem volt, ezért ő majd csak most fog?
–Most, igen. Ez most esedékes éppen nemsokára.”
„Majd jön óralátogatásra hozzám, különböző korosztályokhoz, osztályokhoz.
Megnézi egy teljes órámat. Akkor majd tudja nekem mondani, hogy mik voltak
az előnyök, a hátrányok, mi az, amit ő másképp csinált volna. Ez az időszak
most fog kezdődni.”
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„– Esetlegesen igényelne-e több támogatást tőle? Ha igen, akkor miben?
– Nem. Nem gondolom, hogy több kéne. (…) Amikor nekem szükségem van
rá, odamegyek, megkérdezem, és segít. Nem jár a nyakamra. Az én személyiségem azt nem is bírná. Én azt szeretem, hogy amikor én szeretnék valamit,
odamegyek, megkérdezem. De amúgy meg nem ellenőrizgetnek. Ez így abszolút
működőképes, ahogy van.”
A legtöbb általunk vizsgált iskolában a tantestületi légkörre általában a befogadás, a segítőkészség volt a jellemző. Azokban az intézményekben, ahol a pedagógusközösséget egymás támogatása, az együttes tanulás jellemzi, a kijelölt mentor
funkciója is szervesen beépül az általános kollektív iskolai légkörbe. Ezekben az
iskolákban sem kérdőjelezik meg a gyakornokok a mentorrendszer szükségességét, hiszen egy pályakezdőnek szüksége van arra, hogy valakihez fordulhasson, ha
szakmailag, illetve emberileg elakad egy problémában. Ugyanakkor véleményként
az is megjelent, hogy ha nem lenne kijelölve egy mentor, akkor is megkeresnék a
kollégákat, elsősorban a munkaközösség vezetőjét:
„Hogyha XY nem lenne a mentorom, akkor is ilyen lenne a viszonyunk, és akkor is mehetnék hozzá mint munkaközösség-vezetőhöz. Gyakorlati jelentősége
a mi esetünkben annak, hogy az ő neve mellett ott van, hogy mentor, szerintem
nincs.”
„Mindenkitől megkapom a maximális segítséget. Nagyon jó ebben a tudatban
bejönni és ebben a légkörben dolgozni. Nem kell attól tartanom, hogy ha egyszer hibázom, akkor annak negatív következményei vannak. Azt látom, hogy
addig, amíg látják rajtam, hogy én is megpróbálom megtenni a tőlem telhető
legtöbbet, addig ők is maximálisan mellettem állnak. Igyekszem nem visszaélni
a segítségükkel, jóindulatukkal. Nekem is az az érdekem, hogy minél jobb pedagógussá váljak.”
A pedagógus-életpályamodell bevezetését támogató pilot kutatások (Singer,
2015; Falus, 2015) eredményei szerint a jól működő gyakornoki-mentori rendszerekben az egymástól való tanulás nem egyirányú, hanem kölcsönös: a tapasztalatlan pályakezdő sok olyan friss tudást hoz be az iskolába, ami a mentor-gyakornok
fokozott kapcsolat révén gyorsabban és széleskörűbben tud elterjedni az iskolai
közösség egészében. A gyakornoki rendszer tehát katalizátorként is hat a tanuló
közösségként működő pedagógiai közösségekre, ezek kialakulására és megerősödésére. Az intézményi tudásmegosztás gyakran (előre nem tervezett) hospitálások
során valósult meg, ahol kölcsönös tudáscsere történik.
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„– Az egész tantestület befogadó, támogató?
– Pozitív, igen. Olyan volt, első perctől, ahogy beléptem, bemutattak mindenkinek, és mint hogyha a csapat részévé váltam volna. Én nem éreztem úgy, hogy
én itt csak egy kis gyakornok vagyok, mert mindig tőlem is kértek segítséget. Nekünk az egyetemen volt interaktív táblás óránk. Az idősebb kollégák, hiába volt
nekik továbbképzés, csak nem tanítja meg annyi idő alatt azt a mennyiségű dolgot, amit azzal lehet csinálni. Sokszor volt, hogy kérték, hogy ezt hogy lehetne.
Leültünk délután, hogy ezt otthon így vagy úgy tudod megcsinálni. Elfogadják
azt is, amit én mondok.”
„Ezenkívül még bejöttek hozzám órát látogatni is. Ott kaptam még tanácsokat
a kollégáktól is. Nemcsak a mentorom, hanem más tanár is bejött. Együtt megbeszéltük, hogy abban a szituációban mi lett volna, mit lehetett volna másképp
csinálni.”
„Hogyha van valami mindenkit érintő kérdés, akkor a munkaközösségit szoktuk összehívni. Vagy csak összedugjuk a fejünket. Ott viszont mindenki kíváncsi
a véleményemre, annak ellenére, hogy kezdő vagyok.”
Néhány esetben azonban problémaként jelezhetjük, hogy a pályakezdő pedagógusok érzékelése szerint a tanári kar nem volt egységes, ami alapvetően befolyásolja
az intézmény, így a gyakornoki rendszer működtetését is, amint az iskola légkörét is.
Az interjúk azt mutatják, hogy nehézséget jelent a mentorálási tevékenység formális kialakítása, amelynek része az időbeli ütemezés: bár a feladat nagy jelentőségű, néhány helyen azt tapasztaltuk, hogy nem áll rendelkezésre a közös munkához
szükséges időkeret. A gyakorlatban ennek az az egyik oka, hogy a mentor nem kap
órakedvezményt,5 azaz teljes óraszámban tanít, és amellett látja el a mentoráláshoz
kapcsolódó feladatokat (hospitálás, a tapasztalatok megbeszélése, óravázlat-készítés
stb.). A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő általánosan magas (különösen akkor, ha adott szakos tanárból hiány van az intézményben), ami az órarendi ütközések mellett igen nehézzé teszi a tevékenység végzését. Az időbeli egyeztetés azért is
kritikus a gyakornoki periódusban, mert a hospitálás a gyakornokok és a mentorok
szerint is a leginkább célravezető, leginkább hatékony módja a pályakezdők egyénre szabott szakmai támogatásának, ami a nagyfokú leterheltségből adódó óraütközések miatt sokszor nehezen megvalósítható. Így előfordul, hogy az óralátogatás
megvalósításához óracserére vagy helyettesítésre van szükség, és csak ad hoc jelleggel, például a szünetekben tudnak rövid megbeszéléseket folytatni a gyakornokkal.
5

Több helyen jelezték, hogy a mentor munkáját legfeljebb erkölcsi elismerésben tudják részesíteni:
sem bérpótlék, sem órakedvezmény nem kapcsolódik a tevékenységhez.
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A pályakezdő pedagógusok, bár alapvetően arról számoltak be, hogy tisztában vannak azzal, hogy a képzésüknek a záróvizsgával, diploma megszerzésével még nincs
vége, és szükségük van az első időszakban több vagy kevesebb támogatásra, szintén
túlterheltségre panaszkodtak:
„Én örülök neki, hogy van ez a mentor. De a másik felem nem örül neki, mert
így is olyan sok az óra. Azon az egy lyukasórán beszélgessünk az órámról? Ami
tényleg nagyon hasznos, és nagyon szeretném, de olyan fárasztó, hogy most akkor hogy is csináltam. Én már lelkileg a következő órámra szeretnék felkészülni,
és nem arról beszélgetni, hogy mit csináltam az előzőn... Csak nagyon sokszor
van, hogy bejött egy helyettesítés, vagy én szeretnék, még hat órám lesz, és tényleg ezt az egy lyukasórámat erre [mentorálásra] kell fordítanom? Másfelől meg
tényleg szeretném.”
„Ebben a vezetőség is nagyon segítőkész, partner volt. Ők megoldották az én
helyettesítésemet abban a pár órámban, mert ez nem volt olyan sűrű. Csakhogy
mégis lássam, hogy az évfolyam másik két osztályában hogy tartják ugyanazt
az órát, amit nekem is kell. Ezt az ő segítségükkel tudtam megoldani.”
Általában elmondható, hogy a gyakornokok igénylik a rendszeres, folyamatos
kontaktust a mentoraikkal, a támogató szakmai közösséggel. Ugyanakkor kutatási
eredményeink szerint – amelyek egybecsengenek a vonatkozó más hazai kutatások
eredményeivel is (Singer, 2015; Falus, 2015) – nem szükséges a konzultációkat meghatározott rend szerint (pl. hetente azonos időpontban) tartani: vannak időszakok,
amikor nagyon intenzív együttműködésre van szükség, és olyanok is, amikor a ritkább találkozás, esetleg csak az egymásra mosolygás is elegendő. Ilyen esetekben,
mint azt az egyik intézménynél tapasztaltuk, praktikus segítséget jelenthet, ha például a tanári szobában a gyakornokot a mentora mellé ültetik: a fizikai közelség
lehetővé teszi a folyamatos kapcsolattartást.
Megfigyelhető, hogy több intézményben a mentorálás ad hoc jelleggel, jó esetben
a mentorált igényeihez igazodva, más esetben ötletszerűen történik, míg máshol kifejezetten törekszenek arra, hogy rendezettebb formában, például adott időkeretek
között oldják meg a feladatot.
„Nincsenek külön időpontok kijelölve arra, hogy jól konzultáljuk meg a dolgokat. Meglátom, tudom, hogy van valamilyen kérdésem, akkor felteszem, és
válaszol rá, ír egy e-mailt. Az sem, hogy hetente, kéthetente. Havonta egy-két
kérdésem azért van. De nincs benne rendszeresség, szabályosság.”

100

Kállai Gabriella – Sági Matild: „Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz”

Jó gyakorlatnak tekinthető, de nem általánosan elterjedt, amit az egyik intézményben tapasztaltunk: az intézmény több gyakornoka az első időszakban a mentor órái mellett egymás óráit is látogatta, a tapasztalatokat konzultációs formában
közösen dolgozzák fel heti rendszerességgel, és emellett egyéni konzultációt is kapnak a gyakornokok, minimum heti egy órában.
Megfigyelhető, hogy az intenzív és szoros együttműködési időszak jellemzően
nem terjed ki a gyakornoki idő teljes egészére, hanem főképp az első évre korlátozódik, a második évben már nagyobb autonómiát igényelnek és kapnak a pályakezdő
pedagógusok, több helyen kevésbé formálisan, elsősorban az igények szerint biztosítanak számukra továbbra is segítséget.

A gyakornoki vizsgára való felkészülés
Vizsgálatunk eredményei szerint annak ellenére, hogy a gyakornokok és a mentorok is tisztában vannak vele, hogy a gyakornoki időszakot gyakornoki vizsga zárja,
és ezt követően léphetnek a pályakezdők a Pedagógus I. fokozatba, a gyakornoki
vizsga kérdése jellemzően nem foglalkoztatta az érintetteket. Ennek kapcsán némi
zavart okozott, hogy néhányan még a hároméves, míg mások a kétéves gyakornoki rendszerbe kerültek be a munkába lépés pár hónapos eltérése miatt. Az utóbbit
mindannyian kedvezőbbnek vélték, hiszen itt kevesebb a kötelező heti óraszám, kisebb a terhelés, több idő marad a tapasztalatok feldolgozására, továbbgondolására,
és nem utolsósorban egy évvel korábban van lehetőségük továbblépni Pedagógus I.
fokozatba.
„Amikor közölték velem, hogy gyakornok leszek, kicsit eldőlt bennem a borjú, hogy menjen már mindenki a francba. Lehospitáltam az egyetemen nem
tudom, hány órát, letanítottam két félév tanítási gyakorlatot. Ugyanúgy, mint
mindenki más. Ha két évvel ezelőtt felvesznek, akkor most nem lennék gyakornok. De nem vettek fel. És most még két évig gyakornok is vagyok ráadásul.”
A gyakornoki vizsgát az érintettek nagy része leginkább formális kötelezettségnek tekinti. Ennek oka lehet az is, hogy a pályakezdőket lekötik a napi szintű gyakorlati kihívások, valamint hogy a még friss vizsgarutinjukban bízva úgy vélik, hogy
ráérnek komolyabban készülni a vizsgára a „vizsgaidőszakban”, de sok esetben az is
szerepet játszhat ebben, hogy tisztában vannak az esetenkénti pedagógushiánnyal,
nem félnek attól, hogy kiszelektálódnának a szakmából.
„Ez még kérdéses számomra, hogy ez a mostani tanév végén vagy majd csak a
következő év végén lesz aktuális.”
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„Még elég messze van nekem. Még két év. Pl. ha írok óravázlatot vagy megtervezek egy órát, azt elrakom. Vagy szemléltető eszközöket portfólióba gyűjtök már.
Ha ez annak számít, hogy készülni kell, akkor így.”
„– A minősítővizsga a második év végén várja a gyakornokokat. Hogy gondolsz
erre?
– Majd lesz valami. Gondolom, hogy nem lesz gond.
– Nem félsz tőle, nem gondolod, hogy valami nehéz megpróbáltatás?
– Nem azért ülnek be, hogy az embert kivágják. Ahhoz valami elképesztően
borzasztó dolgot kell produkálni.”

A jó tanárról alkotott kép
A gyakornokok jó tanárról alkotott képe saját tanulói élményeken, a képzés során
kialakított elképzeléseken, valamint a napi rutin során kialakult nézeteken nyugszik. Alapvetőnek tartják a gyermekek szeretetén, gyermekcentrikusságon túl a
magas szintű szakmai felkészültséget, módszertani sokszínűséget, a differenciálás
képességét, a tanulás támogatását különféle eszközökkel, a nyitottságot, széleslátókörűséget, valamint annak belátását, hogy a szakma apró fortélyai a felsőoktatás
helyett a pedagógusként eltöltött évek alatt alakulnak ki. Ugyancsak idetartozik a
tanulókra való ráhangolódás képessége, a rugalmasság, akár a tananyag megválasztásában, akár a tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatosan. Néhányan – különösen a tanítók – külön kiemelték az empátiára való képességet, segítőkészséget:
„Meg kell érteni a gyerekeket is. Hiába mondjuk azt, hogy gyerekek, nekik nincsenek problémáik. Az itteni gyerekeknek vannak problémáik. Ők halmozottan
hátrányos helyzetű családokból jönnek, ahol nagyon sokszor az is probléma,
hogy hogy öltözik fel, mit vesz fel, van-e tiszta ruha. Innentől kezdve meg kell
érteni, hogy a gyereknek is van problémája. Mindenféleképpen meg kell érteni
őket. Tudni kell egy jó tanárnak barátnak lenni, és tudni kell pedagógusnak
lennie. Természetesen a szakmai része is, hogy szakmailag felkészültnek kell
lennie. De számomra, ami a legfontosabb, az a megértés.”
Többen a szakmai felelősségvállalásra is felhívják a figyelmet:
„Ez az egyik legnehezebb szakma. Hiszen itt, nyilván nem úgy, ahogy az orvosnak, hogy életek vannak a kezünkben, de ha úgy vesszük, akkor igen. Hiszen
a gyerek olyan, mint a szivacs. Formálható. Ha itt elrontunk valamit, a jövőre
nézve sokkal rosszabb lehet. Például a lelkébe lehet taposni könnyen. Ha vala102
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mit nem úgy tanítunk meg neki. Én máig emlékszem olyan dolgokra, amikor
kicsi voltam, és a tanár valamit mondott vagy leszidott, kicsúfolt, mert nem
volt jó tanárom, mai napig emlékszem rá, és mai napig visszahallom, hogy azt
mondta, hogy – még a 25 év alatt is a lelkemben maradt. Elrontott valamit. (…)
A gyerekek a napjuknak a nyolcvan százalékát itt töltik velünk. A húszat kb. a
szülővel. Nyilván a szülő is nagyon fontos, hogy nevelje a gyereket. De a napjuk
nagy részét velünk töltik. Itt, ha elrontunk valamit, az elindíthat egy lavinát is.”
Ezzel is összefügg az az elvárás, hogy a pedagógus mentálisan tartsa rendben
magát, legyen célja a munkájában:
„Az elsődleges az, hogy akármilyen oldalról motivált legyen. Ha nem motivált a
tanár, mindegy, hogy mit tanít és hol, akkor csak egy sablont elmond, bemegy az
órára, leadja az anyagot, azt se tudja, hogy milyen gyerekek voltak ott. Először
kell valami, ami motiválja. Legyen az bármi: a pénz, a gyerekek, érdeklik a gyerekek, vagy a szakmaiság része érdekli nagyon. Valami legyen, amiért bemegy,
és elmondja. Ne csak az legyen, hogy bemegyek, mert muszáj bemennem.”
A középiskolás korosztállyal foglalkozóknál megfigyelhető, hogy elsősorban
a tudásátadásra helyezik a hangsúlyt, számukra a legfontosabb jellemző az, hogy
képesek legyenek a szaktárgyi tudás magas szintű átadására, olyan módon, ami
motiválja a tanulókat arra, hogy adott tantárgyból érettségit tegyenek és/vagy továbbtanuljanak, és csak ezután következnek más fontosnak tartott törekvések.
A középiskolás tanulók preferencia-sorrendje a jó tanárral szemben támasztott elvárások tekintetében lényegében hasonló: legfontosabbnak az élvezetes tanítási órákat tartják, és ugyancsak fontos az igazságosság, a tanulmányi problémák esetében
mutatott segítség biztosítása, míg a pedagógiai jellegű elvárások (pl. fegyelmezés)
csak ezek után következnek (képzési típusonként természetesen vannak eltérések)
(Nikitscher, 2015).
A kompetenciaterületek és tulajdonságlisták mellett néhány gyakornok szélesebb megközelítést alkalmazott e kérdés megválaszolásakor, és felhívta a figyelmet
néhány olyan aspektusra, amely a pedagógusokat támogathatja abban, hogy fejlődjenek, jobb teljesítményre legyenek képesek. Itt nem a különféle tematikus továbbképzések jelentek meg, hanem olyan alapvetőnek tekinthető elvárások, amelyek a
minőségi munka kulcsfontosságú összetevői:
„A jó tanár egyrészről türelmes. Másrészről szereti a gyermekeket és a hivatását.
Úgy tanítani nagyon nehéz, én legalábbis nem tudnék, hogyha nem szeretnék
bejönni az iskolába, és nem szeretném azt, amit csinálok. Ez a legfontosabb. az
iskolában is olyan légkör legyen. Másrészt a személyes magánéletben is olyan
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légkör legyen, ami mellett ezt valaki meg tudja tenni. Amit látok pár kollégán,
főleg gyakornokokon, hogy anyagilag elég nehezen tudják magukat finanszírozni, úgy elég nehéz. Nem azon aggódni, hogy mit hoz a jövő.”
Több interjúban visszatérő motívum a gyakornokok azon törekvése, hogy az
általuk elképzelt jó pedagógus képéhez hasonlítsanak. Azonban azzal is tisztában
vannak, hogy ez egy hosszú tanulási folyamat eredményeként érhető el, amelynek
pályakezdő pedagógusként az elején tartanak.

Összegzés
Eredményeink szerint a pályakezdő pedagógusok összességében általánosan szükségesnek tartják a gyakornoki rendszert és a kapcsolódó mentori támogatást, pozitív tapasztalataik vannak annak ellenére is, hogy a feltételrendszer nem minden
esetben adott a jogszabályokban rögzített, illetve a szakmailag optimálisnak tartott
megvalósításhoz. A pályakezdő szakaszt a gyakornokok is kritikus életperiódusként élik meg, amely időszakban a magas színvonalú mentori és a kapcsolódó intézményi-közösségi támogatás alapvető fontosságú számukra nemcsak a szakmai
munkájukban, de a pedagógusközösségbe való integrálódásban és a pályához való
tartós elköteleződésben is.
A vizsgálatba bevont gyakornokok közt tanítók, általános iskolai és középiskolai
tanárok egyaránt voltak. Többen viszonylag korán elköteleződtek a pedagóguspálya
mellett, nem kis részben családi vagy tanulóként tapasztalt példa alapján. Néhányan
a diploma megszerzése után kis kitérővel kerültek jelenlegi munkahelyükre, sőt a
pedagóguspályára (példa erre egy szakmai tanár). Erőteljes elköteleződésre utal
az, hogy a diploma megszerzése után pedagóguspályára álltak interjúalanyaink,
ugyanakkor néhányan azt is jelezték, hogy a későbbiekben nem tartják kizártnak
az esetleges pályamódosítást.
Vizsgálatunk során a következő jellegzetes problémákat jelezték a pályakezdő
pedagógusok:
• Leggyakoribb a tanulók fegyelmezésének kérdése, a tanórai fegyelem megteremtése és megtartása. Sok esetben a gyakorlótanítást olyan iskolában töltötték, ahol nem találkoztak ilyen gondokkal, hiszen a tanulók általában motiváltak és fegyelmezettek voltak.
• Nevelő-oktató munka integrált vagy inkluzív tanítási környezetben.
• A tanulói figyelem felkeltése és fenntartása, ösztönzés, motiválás.
• A tanítási adminisztráció, amivel a gyakornokok nagy része akkor találkozik
először, amikor tanítani kezd.
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• A tanmenetek, óravázlatok elkészítése, melyeket az adott iskola és a tanulók
adottságaihoz szükséges igazítani.
A pályakezdőknél fontos lenne a terhek fokozatos növelése: az első szakasz a
szakmai és intézményi szocializáció ideje, amikor viszont a gyakornok már kellő
jártasságot szerzett mind az intézményben, mind a pedagógiai munkában, egyre
inkább terhelhetővé válik. Fontos kialakítani a mentorálási tevékenységhez szükséges teret, valamint a támogatókat is kedvezményekben részesíteni, munkájukat
(legalább) intézményi keretek között elismerni. Kiemelten szükségesnek tartjuk a
mentorok számára biztosítandó órakedvezményt. Ugyancsak fontos e feladat eredményes végzéséhez a mentorok felkészítése és folyamatos támogatása. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a mentorok képzésében olyan interdiszciplináris készségek
kialakítására is szükség van, amelyek csak nagyobb volumenű, mélyebb szakmai
képzés során sajátíthatóak el. Mind a mentorok, mind a gyakornokok esetében kiemelt jelentősége van a hálózatos közösségi szakmai együttműködési platformnak.
Szintén érdemes átgondolni a szakmai segítségnyújtás formáit azon gyakornokok számára, akiknek az intézményében nincs más, azonos szakos tanár (bár a
mentorságnak nem feltétele a szakazonosság, azt tapasztaltuk, hogy a pályakezdő
pedagógus szakmai kérdésekben nem tud kihez fordulni, ha egyedül látja el adott
szakot).
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