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Bevezetés 

Amennyiben a kétezres évek közepén helytálló volt a megállapítás, napjainkra fokozottan 

igaz lehet, hogy a fiataloknak sokkal nagyobb – akár személyes, akár társas – nyomással kell 

megküzdeniük, mint bármelyik korábbi generáció tagjainak. A mentorálás keretében 

megvalósuló korai intervenció azonban olyan eszközöket és támogatást adhat a fiataloknak, 

aminek segítségével ezek a nyomások kezelhetőbbé válnak (Be A Mentor, 2006). Ehhez kíván 

segítséget nyújtani ez a teljesség igénye nélkül készült írás is, amely a nemzetközi és 

magyarországi szakirodalom, valamint egy kutatás másodelemzése segítségével – elsősorban 

praktikus, így a kezdő mentorok vagy a programok tervezői és lebonyolítói számára szóló – 

megállapításait igyekszik összegyűjteni és rendszerezni. 

Az ifjúsági mentorálás fogalmának rövid leírását követően a terület kulcsproblémáit mutatjuk 

be. Megközelítésünkben a mentorálás párbeszéd jellege (vagyis a segítő beszélgetés, 

kommunikáció), valamint a szerepkörökből (mentor és mentorált) adódó nehézségek, 

feszültségek az irányadóak. 

A második részben a programok nemzetközi hátterét vizsgáljuk, melynek keretében az egyik 

legrégibb és legnagyobb, amerikai egyesült államokbeli ifjúsági mentorprogramot, a Big 

Brothers Big Sisters of America (BBBSA) elnevezésű szervezetet mutatjuk be részletesebben. 

Mérete és több mint száz évre visszanyúló története mellett e program ismertetése azért is 

indokolt, mert az USA határain túlnyúló hálózatot hozott létre – e sorok írásakor már további 

13 országban vert gyökeret – közvetett módon pedig több más államnak szolgált példával. Ezt 

követően pedig az Útravaló ösztöndíjprogram vizsgálatának másodelemzését mutatjuk be.  
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Az ifjúsági mentorálás meghatározása 

Bár a mentorálás kiindulópontja a görög mitológiában keresendő, modernkori változata a múlt 

század elejétől azonosítható az Amerikai Egyesült Államokban, elsősorban a 

tehetséggondozás és a hátrányos helyzet területeihez kapcsolódva (Nagy, 2014a). Az 

iparosodás nyomán beálló társadalmi és kulturális változásokra – és ezen belül a gyermekek 

mint fokozottan veszélyeztetett csoport hátrányosabb helyzetbe kerülésére – adott 

válaszreakcióként indultak meg az első mozgalmak (Ifjúságvédő Egyesület, majd a már 

korábban említett BBBSA) (DuBois–Karcher, 2005, szerk., idézi Nagy, 2014a). 

Rhodes (2002, 3. o., idézi Nagy, 2014b, 41. o.) meghatározása szerint „az ifjúkori mentorálás 

egy idősebb, tapasztalt felnőtt és egy nem rokon, fiatalabb személy kapcsolatát jelenti, mely 

kapcsolatban az idősebb személy folyamatos tanácsadást, útmutatást, bátorítást ad a fiatalabb 

számára, alkalmassága, kompetenciája és személyiségfejlődése növekedése érdekében. 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, mely elősegíti a fiatal személy átlépését a felnőttkorba.” DuBois–Karcher (2005, 

szerk.) nyomán Nagy (2014b) emellett még a folyamat hosszú időtartamát, Gefferth (2014, 

szerk.) pedig a mentorált csatlakozásának önkéntes, saját motivációból eredő jellegét emeli ki. 

Egy másik meghatározás (Rhodes, 2002, idézi MENTOR, 2009) szerint a felelősségteljes 

mentorálás egy (strukturált) négyszemközti kapcsolat vagy partnerség, amely a mentorált 

szükségleteire fókuszál, elősegíti a törődő és támogató kapcsolatokat, támogatja az 

egyénekben rejlő potenciál teljes kiaknázását, segít az egyéneknek a saját jövőképük 

kialakításában, valamint stratégiát ad az aktív közösségi kapcsolatok kialakításához. 

Ugyanakkor nem teljesen egyértelmű, hogy mit is értünk mentorálási tevékenység alatt, ahogy 

az sem, mikor teljesítik be ezek a programok a várakozásokat, azaz mikor érnek el pozitív 

változást. A nemzetközi szakirodalomban sem jelenik meg egységes álláspont a fogalom 

értelmezésére, konszenzus a következő pontokon mutatkozik: a) a mentor a mentoráltnál 

tapasztaltabb, nagyobb tudással rendelkező személy; b) aki a mentorált fejlődésének 

elősegítését szem előtt tartva ad segítséget; c) erős kötődéssel jellemezhető bizalmi kapcsolat 

keretében (Freedman, 1992, idézi Fejes–Kanyó–Kasik, 2009). Fontos kiemelni, hogy a 

mentorálás elsősorban segítő kapcsolat, amelynek célja, hogy a mentorált képes legyen 

távolabbi célok elérésére. Maga a tevékenység egyszerre képes fókuszálni a szakmai 
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(tanulási) tevékenységre, valamint a pszichológiai támogatás nyújtására is (DuBois, 2005, 

idézi Nagy, 2014b).  

A mentorálás szerveződhet informálisan, azaz spontán módon, vagy formálisan, vagyis 

szervezett keretek között. Az utóbbi esetében több kivitelezési mód is elterjedt. A fentebb leírt 

folyamat többféle formát ölthet (Rhodes, 2002, idézi MENTOR, 2009): hagyományos – és 

talán leginkább elterjedt – módja egy felnőtt és egy fiatal párosa. A tradicionálisnak tekinthető 

forma mellett alternatív megoldás lehet a csoportmentorálás, amikor egy felnőtt több fiatallal 

foglalkozik, kortárs mentorálásról akkor beszélhetünk, ha fiatal mentorál fiatalt, és viszonylag 

új formaként jelent meg az ún. e-mentorálás, amikor a mentor és mentorált főként interneten 

keresztül kommunikál egymással. Az egyéni (face-to-face), páros vagy csoportos mentorálás 

gyakorlata a tehetséggondozásban igen elterjedt. Fontos előnye, hogy a tevékenység 

jellegéből adódóan nem csupán egy-egy tehetségterület elmélyítésére ad lehetőséget, hanem 

szociális beavatkozásként is felfogható (Egan, 2011; Eby–Rhodes–Allen, 2007), így jól 

alkalmazható a veszélyeztetett fiatalok körében is (Herrera–DuBois–Grossman, 2013).  

A mentorálás típusaihoz hasonlóan annak helyszínei is nagyon változatosak lehetnek: 

munkahely, iskola, hitéleti szervezet, javítóintézet, közösségi környezet, valamint a korábban 

már említett e-mentorig esetén akár virtuális környezet is (Rhodes, 2002, idézi MENTOR, 

2009). 

A mentort sajátos szerepköre miatt gyakran illetik az edző, idegenvezető, példakép, pártfogó 

vagy barát metaforákkal. Emellett azonban fontos hangsúlyozni, hogy a mentorok nem 

vehetik át sem a szülők, sem a hivatásos tanácsadók vagy a szociális munkás szerepét. 

Ugyanakkor ezeknek a szerepeknek bizonyos jellemzői a mentor eszköztárának részét is 

képezhetik, ilyen például az odafigyelés (meghallgatás), a nevelés (gondozás), a támogatás 

vagy a tanácsadás (Be a Mentor, 2006). 

Milyen területeken valósulhat meg a mentorálás? 

A fiatalok (serdülők) igényeit összességében három nagyobb csoportba sorolhatjuk be, 

nevesítve szociális, pszichológiai és fizikai jellegű igényekről beszélhetünk. A Be a Mentor 

(2006) útmutatója szerint ezekhez kapcsolódóan az ifjúsági mentorálásnak az alábbi 

területeken lehet szerepe, kedvező irányba befolyásolva azokat: 

• kortárs nyomás (az egyik legnagyobb hatás a kortársaké); 

• kíváncsiság az alkohol, a dohánytermékek vagy a drog kipróbálására; 

• szexuális kapcsolatok; 
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• gyermekbántalmazás és családi erőszak; 

• iskolai biztonság és erőszak; 

• depresszió és öngyilkosság; 

• táplálkozás és egészség; 

• hit és vallás; 

• társasági élet és időmenedzsment; 

• pályaorientáció és részmunkaidős állások. 

Mivel a fiatalok (serdülők) igényei rendkívül változatosak lehetnek, így a mentor lehetséges 

szerepkörei sem alakulnak azonos módon, hanem különfélék lehet. A mentori szerepek 

azonban, csakúgy, mint a fiatalok igényei, nagyobb kategóriákba sorolhatók (Be a Mentor, 

2006): 

• segítség/tutorálás az iskolai tanulmányokban; 

• pályaorientáció; 

• érzelmi támogatás; 

• társas tapasztalatok kínálása. 

 

Mit is csinál a mentor? 

Azt, hogy mi tartozik a mentor feladatkörébe, elsősorban az adott program keretei határozzák 

meg, pontos és mindenre kiterjedő leírást nehéz lenne adni róla. A Be a Mentor (2006) 

útmutatója azonban megfogalmazott néhány olyan fontos tevékenységet, ami az esetek 

többségére jól alkalmazható, a programok specialitásától függetlenül. 

Ilyen például a mentor és a mentorált által felhasznált közös időkeret: egy mentornak a 

javaslat szerint minimum 4-6 órát kell foglalkozni a mentoráltjaival egy hónapban. Ez az alsó 

korlát azért kiemelt jelentőségű, mert az a tapasztalat, hogy egy bizonyos időmennyiségnél 

kevesebb esetén a mentor-mentorált kapcsolat elégtelen minőségű, sőt akár destruktív hatású 

is lehet (erről később bővebben írunk). A csoportos tevékenységek mellett elvárt az is, hogy a 

mentor és a mentorált négyszemközt is töltsön időt, aminek célja a kapcsolat személyes 

jellegének erősítése. Ezen kívül érdemes a mentoroknak némi külön időkeretet fenntartani a 

mentori tevékenységgel kapcsolatos egyéb teendőkre, mint például: 

• találkozó a mentorált szüleivel, még a mentorálás kezdeti időszakában; 

• részvétel az időszakos, csoportos fiatal/mentortalálkozókon; 
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• részvétel az időszakos, haladó mentortréningeken; 

• részvétel speciális eseményeken. 

 

Kommunikáció a fiatalokkal 

A Be a Mentor (2006) útmutatója szerint a fiatalok esetében az érzelmek – különösen a 

negatív érzelmek – kifejezésére alkalmas beszélgetések egyfajta „biztonsági szelepként” 

foghatóak fel. Ez a szelep azért különösen fontos, mert a fiatalok nem képesek kizárólag a 

negatív érzéseiket elkülöníteni és elfojtani, anélkül, hogy a pozitívakat is elfednék. Így 

amennyiben nem képesek szavakba foglalni érzéseiket, az később valamilyen antiszociális, 

destruktív tevékenységben nyilvánul meg. A fiatalok nagy része azonban ezt a lehetőséget 

nem kapja meg szüleitől, ami sokkal inkább kommunikációs hiányosságokból, mint szülői 

érzéketlenségből, érdektelenségből fakad. 

Ebből következik, hogy a beszélgetés – mint minden segítő kapcsolatban – a mentorálás 

területén is hangsúlyosan fontos tevékenység (vö. Dávid, 2012, idézi Dávid, 2014). Ezt a 

folyamatot segítik az ún. mikroskillek (jelen esetben beszélgetésvezetési fogások), melyeknek 

Ivey és Downing (1980, idézi Dávid, 2014) alapján két csoportja különíthető el: figyelési és 

befolyásolási fogások. Ezek megfeleltethetőek a közismert kommunikációs modell adó és 

vevő oldalának: míg a figyelés a dekódolási, a befolyásolás a kódolási szakaszra utal. 

A figyelési fogások kérdésében a Be a Mentor (2006) egy három fázisból álló technika 

alkalmazását javasolja (lásd 1. ábra). 

1. ábra: A mentor egy lehetséges technikája a mentorált közlésének feldolgozására és 

visszajelzésére  

 

Forrás: Saját szerkesztés a Be a Mentor (2006) javaslatai alapján.  

A mentorált által elmondottak hangos elismétlése saját szavainkkal. 

A fiatal által kifejezni igyekezett mondandó (saját szavakkal történő) 
megfogalmazása magunkban. 

A mentorált mondandójának figyelmes meghallgatása. 
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A befolyásolási fogások esetében a mentor osztja meg gondolatait, érzéseit a mentoráltjával. 

A mentortól a mentorált felé irányuló kommunikációban – a félreértések és más 

kommunikációs zavarok elkerülése végett – törekedni kell a világos, a mentorált által használt 

vagy legalábbis érthető nyelvezet segítségével történő megfogalmazására (Dávid, 2012, idézi 

Dávid, 2014). 

Mindkét szakaszhoz kapcsolódóan a Be a Mentor (2006) tizennégy kommunikációs szabályt 

határozott meg a mentorok számára: 

1. A mentor kommunikációja legyen pozitív. 

2. A közlés legyen világos és konkrét. 

3. A mentor észlelje, hogy minden személy különböző nézőpontokból látja a dolgokat. 

4. A mentor legyen nyílt és őszinte az érzéseivel kapcsolatban. 

5. A mentor fogadja el a mentorált érzéseit, és próbálja megérteni azokat.  

6. A mentor kommunikációja legyen támogató és elfogadó. 

7. A mentor ne „prédikáljon” vagy legyen kioktató. 

8. A mentor tanuljon meg odafigyelni. 

9. A mentor használja tudatosan a metakommunikációs eszközöket, például tartson fenn 

szemkontaktust. 

10. A mentor hagyja a mentoráltat megszakítás nélkül beszélni, érdeklődést mutatva a 

mondandója iránt.  

11. A mentor kérjen visszajelzést arról, hogy biztosan jól érti-e a fiatal által 

elmondottakat. 

12. A mentor figyeljen az érzelmi tónusokra ugyanúgy, mint a szavakra.  

13. A mentor kérdezzen, amikor nem ért valamit. 

14. A mentor mondjon példákat tanácsok adása helyett. 

A mentorálás hatásmechanizmusa 

Theokas és Lerner (2006, idézi Lerner–Brittian–Fay, 2007) a fiatalok életterének számos 

olyan oldalát határozta meg, amelyek elősegítik a fiatalok pozitív fejlődésének (Positive 

Youth Development) megvalósulását. Ezek: 

• az egyének a személy életében (pl. szülők, tanárok, edzők, mentorok); 

• az intézmények, amelyek megjelennek a közösségükben (pl. strukturált, iskolán 

kívüli tevékenységek, könyvtárak vagy sportpályák); 
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• lehetőségek a fiatalok és a felnőttek együttes munkájára értékes közösségi 

tevékenységekben (pl. iskolaszék); 

• a hozzáférés ezekhez a személyekhez és intézményekhez (pl. a megfelelő 

közlekedés, a fiatalok biztonságos elhelyezésének biztosítása, vagy az alacsony 

pénzügyi költségek miatt). 

Theokas és Lerner (2006, idézi Lerner–Brittian–Fay, 2007) valamint Larson (2006, idézi 

Lerner–Brittian–Fay, 2007) szerint azonban mindezen tényezők mellett – illetve között – a 

fiatalok pozitív fejlődésének legfontosabb faktora a közösségekben a mentor jelenléte. 

A fiatalok fejlődését elősegítő közösségi programok (youth development programs – YDP) 

három általános tulajdonság együtteseként jellemezhető: (Lerner, 2004; Lerner, megjelenés 

alatt, idézi Lerner–Brittian–Fay, 2007). A YDP „nagy hármasa”: 

1. hosszantartó, pozitív felnőtt-fiatal kapcsolatok; 

2. fiatalok képességfejlesztő tevékenysége; 

3. fiatalok részvétele és lehetősége a vezetői képességeik fejlesztésére az értékes 

(konstruktív) közösségi tevékenységekben.  

2. ábra: A „nagy hármas” (Big 3) hatása az öt kulcsindikátorra (5 C)  

 

Forrás: Lerner, Brittian és Fay (2007) ábrájának fordítása. 

Ez a „Big 3”, azaz nagy hármas elősegíti a fiatalok pozitív fejlődésének öt kulcsindikátorának 

megvalósulását, valamint a közreműködést (Lerner és mtsai, 2005, idézi Lerner–Brittian–

Fay, 2007). (Lásd 2. ábra.) Ez az öt fejlődési kimenet csak úgy érhető el, hogy a mentorált 
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jelentős támogatást kap a teljes közösségtől, vagyis a családtól, a barátoktól, az iskolától és 

egyéb közösségi intézményektől (U.S. Department of Education…, 2007a). Ez a támogatás 

gyakran hiányzik a fiatalok életéből, főleg az egészségtelen, veszélyes vagy lehetőségeket 

nem hordozó környezetben élőknél (U.S. Department of Education…, 2007a). Ezért azok a 

szervezetek, amelyek a YD(P) megközelítést alkalmazzák, gyakran az SOS-csomagot 

biztosítják a fiatalok számára (services, opportunities és supports, azaz szolgáltatások, 

lehetőségek és támogatások).  

A következőekben ezt az SOS-csomagot mutatjuk be a U.S. Department of Education… 

(2007a), valamint Pittmann, Irby, Tolman, Yohalem és Ferber (2003) alapján. 

A szolgáltatások azok az elemek, amelyekre szükség van az alapvető jóllét (egészség, 

biztonság, egyéb lényegi szükségletek stb.) eléréséhez vagy fokozásához. E csoport 

főszereplője maga a szolgáltató, a mentorált pedig a kedvezményezett szerepében van. A 

szolgáltatások lépései: 

• Az alapvető igények (szolgáltatások és helyszínek) biztosítása, ami hozzásegíti a 

fiatalokat, hogy a fejlődéssel kapcsolatos feladatokra fókuszáljanak. Ilyen lehet 

például a megfelelő oktatás, az egészségügyi szolgáltatások, a közlekedés, vagy a 

biztonságos otthon és iskolai környezet. 

• E szolgáltatások nyújtása mellett az is fontos, hogy fiatalokat is bevonjuk a 

döntéshozatalba (azt illetően, hogy milyen szolgáltatásokra van szükség), illetve 

visszajelzést kérjünk tőlük a már meglévő szolgáltatások színvonalát illetően. 

A lehetőségek azok a közvetítő – de egyben a fejlődés központi elemét jelentő – eszközök, 

amelyek hozzásegítik a fiatalokat környezetük alakításához, érdeklődésük, tehetségük és 

kompetenciáik fejlesztéséhez, emellett a közösséghez való kapcsolódásuk erejét növeli. Két fő 

csoportját a minőségi oktatás (beleértve az informális tanulást is), valamint a kihívást jelentő 

feladat- és felelősségi körök jelentik. Ezek többféle forrásból származhatnak (család, 

közösség, program vagy szolgáltatás), de a főszereplő ebben az esetben már maga a fiatal, 

mivel ő hajtja végre a kínált tevékenységeket, lehetőségeket: 

• részvétel döntéshozatalban; 

• vezetői készségek fejlesztése; 

• jelentőségteljes elköteleződés és közreműködés a közösségben; 

• új tudáselemek és praktikus készségek fejlesztése és kipróbálása;  

• sikerélmény szerzése; 



12 
 

• pozitív és támogató kapcsolatok kialakítása a felnőttekkel és a kortársakkal; 

• elköteleződés felnőttekkel a közös cél érdekében. 

A támogatások egészséges kapcsolatok (biztonság, baráti kötődés), példaképek, erőforrások 

és kapcsolati tőke mellett szervezettséget, motivációt, ösztönzést és útmutatást adnak a 

mentoráltaknak. A mentorok szükség esetén fellépnek, de legtöbbször a háttérben maradnak, 

hogy elősegítsék a fiatal önállóságának fejlődését, aki – a támogató partnerekkel együtt – a 

lehetőségek csoportjához hasonlóan ezen a területen is főszereplő. A támogatások köre 

rendkívül széles:  

• segítség a fiataloknak, hogy túltegyék magukat hibáikon; 

• biztonságos környezet teremtése (mind fizikailag, mind érzelmileg); 

• a valahová tartozás érzésének elősegítése; 

• útmutatás és világos határok felállítása/fenntartása; 

• új készségek szerzésének bátorítása;  

• a fiatalok bátorítása, hogy érjenek el valamit (számítsanak) a közösségükben; 

• a támogató fiatal-felnőtt kapcsolatok és partneri viszonyok facilitálása; 

• a család, az iskola és a közösség elköteleződése a fiatalokkal való partneri 

viszonyban. 

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy nincs olyan program, amely ezeket egyszerre tudná 

biztosítani. A sikeres programok sokkal inkább az egymással való együttműködés révén érik 

el ezeket az eredményeket. Emellett bevonják a családokat, kortársakat és más informális 

támogató hálózatokat (U.S. Department of Education…, 2007a). Sőt, leggyakrabban maga a 

mentorálás is csak egy komponense az adott programnak, a tutorálás, az életvezetési 

készségek fejlesztése, a coaching stb. mellett (Benefits of Mentoring…,é.n.). 

 

Hogyan ültethető át az öt kulcsindikátor és a közreműködés fejlesztése a 

gyakorlatba?  

A fentebb leírt indikátorok fejlesztéséhez a U.S. Department of Education… (2007b) szolgál 

praktikus tanácsokkal, amelyekből alább közlünk egy – részben szerkesztett – válogatást. 

Zárójelben olvasható, hogy az adott tanács melyik kulcsindikátorhoz kapcsolódik. 

• A kisebb áthágásokat érdemes széles látókörűen – esetenként humorérzékkel – 

kezelni. (személyiség) 
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• A törődő mentorok segítenek a fiatalok törődővé nevelésében. Ezért a mentornak 

mintaként kell szolgálnia a mentorálttal való kapcsolatában és a közösségében is. 

(törődés) 

• Alakítsa át a hibákat – akár triviálisak, akár komolyak – tanulást segítő példákká. 

(kompetencia) 

• Bátorítsa a mentoráltját, hogy csatlakozzon az iskolaszékhez, civil vagy hitéleti 

szervezetekhez. (törődés) 

• Bátorítsa a mentoráltját, hogy vegyen részt olyan ügyekben, amelyek megfelelnek 

érdeklődésének. (közreműködés) 

• Bátorítsa az embereket és az intézményeket, hogy üdvözöljék a fiatalok részvételét 

a közügyekben. (közreműködés) 

• Biztosítson lehetőségeket a mentoráltjának, hogy meghozza a saját döntéseit. 

Emellett a mentoráltakat nem szabad túlvédeni a hibáiktól: meg kell érteniük, hogy 

időnként a legnagyobb erőfeszítések ellenére is csalódniuk kell. (személyiség és 

közreműködés) 

• Ha nem helyesli a mentorált egy barátját, kapcsolatát vagy tevékenységét, jelezze 

neki. Ezáltal a mentorált megismeri értékeit (értékrendjét), és lehetőséget teremt 

arra, hogy elmagyarázza, bizonyos viselkedések miért nem elfogadhatóak az Ön 

számára. (személyiség) 

• Legyen figyelmes azokra az akadályokra, amelyek kihívást jelentek lány 

mentoráltja önbizalma számára: az önbizalom könnyebben csökken a lányoknál a 

serdülőkor korai és középső szakaszában, mint a fiúknál. (önbizalom) 

• Legyen meggyőződve arról, hogy a mentoráltja megfelelő támogatással 

rendelkezik, így szeretettnek és értékesnek érzi magát. (önbizalom) 

• Növelje a fiatal társadalmi tőkéjét azzal, hogy olyan intézményekhez és 

emberekhez kapcsolja, amikhez/akikhez egyébként nem jutna el. (önbizalom) 

• Ossza meg saját problémáit és bizonytalanságait, és ha tudja, kérje a mentoráltját, 

hogy segítsen. (önbizalom) 

• Találjon olyan dolgokat, amelyeket a mentorált jól csinál, és bátorítsa őt olyan 

tevékenységek folytatására, amelyek fejlesztik ezeket a képességeit. (kompetencia) 

• Segítsen megérteni a mentoráltjának, hogy ezek a képességek más területeken is 

alkalmazhatóak (még olyan területeken is, ahol kevésbé képzett). (kompetencia) 

• Teremtsen lehetőséget a közösségében, hogy a mentorált hallathassa hangját. 

(kapcsolat) 
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• Tisztelje a mentoráltja magánéletét, de legyen tisztában ennek veszélyeivel. 

(kapcsolat) 

A mentorálás haszna 

A mentorálás általános célja a fiatalokat hozzásegíteni ahhoz, hogy sikeres – és nem csupán 

problémamentes – felnőttekké váljanak (U.S. Department of Education…, 2007a). A 

mentorálást (is) tartalmazó programoknak azonban nem csupán az elsődleges célcsoport tagjai 

(azaz a mentoráltak) a haszonélvezői: a mentorok és a fiatalok között létrejövő kapcsolatok 

számos pozitív hozadékkal kecsegtetnek mindkét fél számára, a mentoráltakkal való kapcsolat 

a mentoroknak is számtalan előnyt jelenthet (Benefits of Mentoring…, é. n.; Fejes–Szűcs, 

2013). A lehetséges hasznokat mutatja az 1. táblázat. 

1. táblázat: A mentorálás lehetséges pozitív hozadékai a mentor és a fiatal számára 

Mentoráltak haszna  Mentorok haszna 

Magasabb arány a (közép)iskolai végzettség 

terén 

 
Növekvő önbecsülés 

Alacsonyabb (közép)iskolai lemorzsolódási 

arány 

 
A teljesítmény érzése 

Egészségesebb kapcsolatok és életvezetési 

alternatívák  

 
Önkéntesek hálózatainak megteremtése 

Jobb hozzáállás az iskolához 
 Belátás a gyermek-, a serdülő- és a fiatal 

felnőttek életébe 

Jobb felsőoktatási felvételi arány és 

magasabb törekvési arány a felsőoktatásba 

 Fokozottabb türelem és felügyeleti 

(szupervizori) készségek  

Fokozottabb önbecsülés és önbizalom  A módszertani repertoár bővülése  

Jobb magatartás otthon és az iskolában is   Motiváció erősödése 

Erősebb kapcsolatok a szülőkkel, tanárokkal 

és kortársakkal 

 
Előítéletek csökkenése 

Fejlettebb kommunikációs és interakciós 

készségek 

 
 

Alacsonyabb valószínűség alkohol és drog 

fogyasztására 

 
 

Fejlődés a társas viselkedésben   

Forrás: Saját szerkesztés a MENTOR (2009), Cavell, DuBois, Karcher, Keller, és Rhodes, (2009) és a U.S. 

Department of Labor (é. n., idézi Benefits of Mentoring…, é. n.) adatai alapján.  
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A Big Brothers Big Sisters Program bemutatása 

A Big Brothers Big Sisters (BBBS) program 1904 óta az USA-ban működő mentorprogram, 

amely hátrányos helyzetű, jellemzően egyszülős háztartásban élő 6–18 éves gyermekek és 

fiatalok számára kínál felnőttekkel kialakított támogató kapcsolatok révén segítséget. A 

program alapjául szolgáló modell több mint százéves múltra tekint vissza, a szervezet az USA 

valamennyi tagállamában rendelkezik irodákkal/kirendeltségekkel. 

A BBBS-program célja a részt vevő, kedvezőtlen társadalmi helyzetben lévő gyermekek és 

fiatalok személyiségfejlődésének elősegítése az azonos nemű mentorokkal kialakított, 

kizárólag kétszemélyes kapcsolatok révén. A program összességében nem kifejezetten egyes 

speciális problémák (pl. iskolai teljesítmény hanyatlása, drog- vagy alkoholfogyasztás) 

megoldására szolgál, ugyanakkor következményeit tekintve a mentoráltak életének számos 

területén pozitív hatásokkal járhat komplexitásából adódóan. 

A programban való részvétel alapfeltétele a résztvevők – mentorok és fiatalok – hosszú távú 

elköteleződése, amely többek között rendszeres és jelentős időráfordítást kíván. A 

programban részt vevő önkéntes mentorok vállalják, hogy legalább egy éven keresztül 

rendszeresen – átlagosan heti egyszer négy órát – foglalkoznak a mentoráltakkal. (A 

kapcsolatok mindkét fél elégedettsége és hajlandósága esetén a következő években is 

folytatódhatnak). A BBBS-program másik alapelve a mentor-mentorált kapcsolatok 

különböző fázisaiban nyújtott külső támogatás és e kapcsolatok alakulásának nyomon 

követése, amely elsősorban a helyi irodák szociális segítő munkatársai révén valósul meg. 

A BBBS-program több, mint 500 helyi kirendeltségének tevékenységét a következő működési 

sztenderdek, alapelvek mentén koordinálják (Tierney–Grossman, 2000): 

 Az önkéntesek alkalmasságának vizsgálata: erre azért van szükség, hogy kiszűrjék 

a gyermekekre potenciálisan veszélyt jelentő, a megkívánt elköteleződésre, illetve 

pozitív kapcsolat kialakítására képtelen személyeket. 

 A fiatalok belépési követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése: életkori 

és családi helyzetbeli megkötések vannak, általában egy környezettanulmány 

elkészítése és értékelése után történik meg a résztvevők kiválasztása. 

 A mentorok számára kötelező alapképzés nyújtása: ennek része a program 

céljainak és elvárásainak megismertetése, továbbá – opcionálisan – egyéb 

felkészítések, mint például az érintett korosztály fejlődési jellegzetességeinek 
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bemutatása, kommunikációs és tárgyalási készségek javítása, kapcsolatépítési és 

interakciós tanácsok nyújtása. 

 A mentor-mentorált párok kialakítására és a találkozások gyakoriságára 

vonatkozó szabályok rögzítése: a párok kialakítása nemek, földrajzi közelség és 

érdeklődési kör alapján történik, figyelembe véve az önkéntesek és a fiatalok 

preferenciáit is. 

 A mentor-mentorált kapcsolatok alakulásának nyomon követése: része lehet a 

rendszeres – a kapcsolat első évében legalább havonkénti – telefonos 

kapcsolattartás a mentorálttal (esetleg a mentorált szüleivel), a felmerülő 

problémák megoldásában segítségnyújtás a feleknek. 

A BBBS-program első átfogó hatástanulmánya (Tierney–Grossman, 2000) azt vizsgálta, hogy 

a program keretében létrejött mentor-mentorált kapcsolatok valóban pozitív irányú 

személyiségfejlődéssel járnak-e a fiatalok életében. Ezt megelőzően egy másik vizsgálat 

keretében (Morrow–Styles, 1995) a fiatalok és önkéntesek között kialakuló fő kapcsolati 

típusok, mintázatok leírására törekedtek azzal a céllal, hogy a hatékonynak és tartósnak 

bizonyuló támogató kapcsolatok jellegzetességeit feltárják. Ez utóbbi vizsgálat kutatási 

kérdései a következők voltak: 

 Milyen kapcsolati típusok alakulnak ki a mentorprogramban részt vevő párok 

között? A párok milyen tevékenységeket végeznek együtt, milyen 

kommunikációs minták jellemzik az együtt töltött időt? A mentorok milyen 

jellegű támogatást nyújtanak a fiataloknak? 

 Hogyan fejlődnek a kapcsolatok, milyen tényezők járulnak hozzá, hogy tartósan 

fennmaradjanak? 

 Milyen közös tényezők/gyakorlatok azonosíthatók a jól működő kapcsolatok 

esetében? 

 A programot koordináló szervezetek milyen módon tudják segíteni a 

résztvevőket a hatékony támogató kapcsolatok kialakításában? Melyek azok a 

támogatási formák, amelyek mindenképpen szükségesek? 

A továbbiakban a fenti két kutatás fő eredményeit összegezzük, kiemelve azokat a tényezőket, 

amelyek a hazai, ifjúsági mentorálással foglalkozó programok számára tanulságul 

szolgálhatnak. Elsősorban a BBBS-program mentori szereppel kapcsolatos tapasztalatainak 

bemutatására törekszünk: milyen háttérismeretekkel, milyen készségekkel és hozzáállással 

kellene rendelkeznie a jó mentornak, milyen módon alakítható ki egy mindkét fél számára 
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kielégítő, gyümölcsöző mentor-mentorált kapcsolat, és milyen külső támogatásra (a kapcsolat 

nyomon követésére, tanácsadásra, mentorképzésre) lehet szükség a felmerülő problémák 

hatékony kezeléséhez? 

A BBBS-program keretében létrejövő kapcsolatok típusai 

A fent említett feltáró jellegű kutatás (Morrow–Styles, 1995) célja a mentor-mentorált 

kapcsolati minták vizsgálata, a legfontosabb kapcsolati elemek és jellemzők azonosítása volt. 

Ennek érdekében a BBBS-program nyolc regionális irodájában nyolcvankét kapcsolat 

vizsgálatára került sor, az önkéntesekkel és a fiatalokkal két időpontban (a kapcsolat 

létrejöttét követően, majd egy évvel később) készített félig strukturált interjúk, valamint a 

szociális segítők által a kapcsolatok alakulásáról vezetett esetnaplók, feljegyzések alapján. 

A vizsgálat során a résztvevők – mentorok és mentoráltak – kapcsolattal való elégedettsége, 

valamint a folytatáshoz fűződő érzései alapján két kapcsolati típust különböztettek meg: 

fejlődő, támogató (developmental) és előíró (prescriptive) jellegű kapcsolatokat. Az előbbiek 

esetében mind a mentor, mind a mentorált alapvetően elégedett volt a kapcsolattal, és a 

folytatás szándékát fejezte ki, míg az előíró kapcsolatoknál mindkét fél részéről valamilyen 

mértékű elégedetlenség jelent meg. Míg a mentor jellemzően a kapcsolat hatásával és a 

mentorált iskolai előmenetelével volt elégedetlen, addig a mentorált a mentor viselkedésének 

egyes aspektusai, attitűdjei és a kapcsolati stílusa miatt fejezte ki csalódottságát (pl. a mentor 

túlzottan „nyomul”, „gyakran kritizál és leckéztet”). A fentiek alapján a vizsgált párok közül 

54 kapcsolat a fejlődő, támogató, míg 28 az előíró kategóriába sorolódott a kutatói 

értékelésnél. 

A résztvevők érzései alapján fejlődőnek, illetve előírónak tartott kapcsolatok egyéb 

jellemzőinek vizsgálata során kiderült, hogy az előbbiek esetében rendszeresebbek voltak a 

mentor-mentorált találkozások, és a kapcsolat ritkábban fejeződött be a megfigyelt 

időszakban, azaz tartósabbnak bizonyult. Az önkéntesek és a fiatalok által kevésbé jónak 

tartott előíró jellegű kapcsolatok viszont egyéb jellemzőikben (pl. találkozások gyakorisága, a 

mentor céljai a kapcsolatban) is jóval kevésbé feleltek meg a program elvárásainak, mint a 

fejlődőnek tartott kapcsolatok, tehát a vizsgálat következtetései szerint a szereplők érzései 

alapján történt kategorizálás alapvetően megfelelt a program céljai teljesülése szerinti 

kategorizálásnak. 

A kutatás során a két nagy kapcsolati típus jellemzői közötti eltéréseket a következő 

kategóriák mentén vizsgálták: aktivitási típusok, a kommunikáció jellemző stílusa és tartalma, 
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a mentor stílusa, a mentoráltban kialakuló bizalom szintje. Ezek alapján a fejlődő és az előíró 

kapcsolatok fő jellemzőit ismertetjük az alábbiakban. 

A fejlődő kapcsolatokra jellemző: 

 A mentor olyan komfortzónát tud teremteni a fiatal számára, amelyen belül számos 

fejlesztő tevékenység megvalósulhat (pl. érzelmi jóllét, társas készségek fejlesztése, 

kulturális tevékenységekben való részvétel). 

 A felnőtt rugalmasan reagál a fiatal igényeire. 

 A fiatal is bevonódik a kapcsolattal és a tevékenységekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalába. 

 Bizalom alakul ki a résztvevők között (ennek példája, hogy a kapcsolat fejlődése során 

a fiatal már maga kér tanácsot és támogatást a mentortól az őt foglalkoztató 

témákban).  

Az előíró kapcsolatokra jellemző: 

 A mentor nem képes vagy nem hajlandó a kapcsolathoz fűződő előzetes elképzeléseit 

a valósághoz igazítani (túl gyors és ugyanakkor hosszú távú változást akar elérni a 

rábízott fiatal életében). 

 A döntéshozatalba nem vonja be a mentoráltat, a tevékenységeket, a beszédtémákat, a 

találkozás gyakoriságát kizárólag ő szabja meg. 

 A fiatal nem tud megnyílni, nem alakul ki bizalom a felek között, sőt, bizonyos idő 

elteltével a fiatal védekező magatartást vesz fel (már nem is próbálja meg a felnőttet 

beavatni az élete eseményeibe, nehézségeibe). 

 A felnőtt túlzottan törekszik a mentorált megváltoztatására, szűkre szabott célokat tűz 

ki, sokszor a kapcsolat hatókörén túlmutató témákban is. 

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a fejlődő típusú kapcsolatok jobban hozzájárulnak a BBBS-

program céljaihoz azáltal is, hogy nagyobb mértékben segítik elő a fiatalok olyan 

tevékenységekbe való bevonódását, amelyek például az iskolai teljesítmény illetve az 

osztálytermi/társas viselkedés javulását célozzák. 

Érdemes kiemelni, hogy a fejlődő és az előíró kapcsolatok elsősorban a mentor hozzáállása 

terén különböztek egymástól. Míg a mentoráltak elvárásai, társadalmi helyzete mindkét 

kapcsolati típus esetében nagyon hasonló volt, addig a mentorok kezdeti elvárásai, az 

elvárások és a valóság különbözőségére adott reakciói, valamint a fiatalokhoz való 

hozzáállása, stílusa alapvetően különbözött a két kapcsolati típus esetében. Ebből a kutatók 
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arra következtettek, hogy mindenekelőtt a mentor attitűdjei, hozzáállása, elvárásai és 

kapcsolati stílusa határozza meg a BBBS-programban létrehozott kapcsolatok sikerességét. 

A mentorok szerepe és céljai 

Általánosságban elmondható, hogy a mentor elsődleges célja a kapcsolatokban a rábízott 

fiatal viselkedésének befolyásolása, személyiségének fejlesztése, pozitív viselkedési formák 

átadása. Azonban korántsem mindegy, miként történik ez, milyen módon sikerül elérni a 

kívánt hatást. A fejlődő és az előíró jellegű kapcsolatok között a legnagyobb különbség az 

egyes tevékenységekre helyezett hangsúly és a mentor kapcsolati stílusa terén mutatkozott. A 

legtöbb fejlődő jellegű kapcsolatban a mentorok elsősorban a nevelés jellegű tevékenységre (a 

hiányzó szülő pótlására, stabilitás biztosítására, a fiatal önértékelésének fejlesztésére) 

törekedtek, míg az előíró jellegű kapcsolatokban főként a fiatal irányítása (értékrendjének, 

hozzáállásának alakítása, iskolai teljesítményének javítása) volt hangsúlyos. 

Az előíró mentorok nyíltan transzformatív, rövid időn belül látható fejlődést elváró 

attitűdjével szemben a fejlődő kapcsolatokban a kapcsolatépítés, a barátkozás, a bizalom 

létrehozása önmagában is értéket jelentett. A fejlesztő szemléletű mentorok kezdetben arra 

koncentráltak, hogy minél többféle szórakozási lehetőséget, új élményeket biztosítsanak a 

mentorált számára, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy kötetlen formában, a közös 

tevékenység során jobban megismerjék egymást, és ez az együtt töltött idő megfelelő keretet 

szolgáltatott arra, hogy a bizalom kiépülhessen. A fejlesztő jellegű mentorok fő célja eleinte 

tehát az állandó, megbízható jelenlét biztosítása, valamint a bizalom- és önbizalom-építés, 

amelyhez a későbbiekben egyéb célok (pl. az iskolai teljesítmény javítása, társas interakciós 

készségek fejlesztése) társultak.  

Az előíró jellegű kapcsolatokban ezzel szemben a mentorok a mentorált viselkedése olyan 

aspektusainak a befolyásolását tűzték ki célul, amely egyes esetekben már jelentősen 

túlmutatott a kettejük közötti kapcsolat keretein. Például az előíró mentorok többsége az 

iskolai érdemjegyek javítását mindennél előbbre valónak tartotta, ennek a célnak gyakran 

alárendelték a kapcsolatépítés mélyítését, a bizalom kialakításának célját. Másodsorban direkt 

módon törekedtek az általuk fontosnak vélt értékek – felelősségtudat, kölcsönösség és a 

kemény munka tisztelete – átadására, ugyanis ezek hiányának tulajdonították a fiatalok  

különböző területeken jelentkező nehézségeit. Ha a mentoráltak hiányosságait vizsgáljuk, a 

fejlesztő szemléletű mentorok szerint ezzel szemben elsősorban a stabilitás és a helyes 

önbecsülés az, ami a leginkább hiányzott a programban részt vevő fiatalok életéből. 

Összességében, míg a fejlődő kapcsolatokban a mentorált egész személyiségének fejlesztése 
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volt a cél, addig az előíró kapcsolatokban leginkább egyetlen aspektus, az érdemjegyek 

javítása jelent meg és kapott jelentős hangsúlyt. 

A mentori szerepeket vizsgálva elmondható, hogy a fejlődő, előremutató jellegű 

kapcsolatokban az önkéntesek általában idősebb testvérként vagy barátként definiálták saját 

szerepüket, akivel a mentorált közös új élményekben, kalandokban vehet részt, de aki 

ugyanakkor szükség esetén tapasztaltabb felnőttként tanácsot és támogatást tud nyújtani a 

fiatalnak, amennyiben az igényli. A fejlesztő szemléletű mentorok fontos vonása, hogy nem 

akartak hatalmi pozíciót kialakítani a mentorálttal szemben, és igyekeztek elkerülni, hogy a 

szerepük átfedésbe kerüljön a szülőkével (pl. az iskolai csínyekért nem ők szidták meg a rájuk 

bízott fiatalt, és nem tartották feladatuknak sem a fegyelmezést, sem a rossz osztályzatok 

miatti esetleges felelősségre vonást). 

Az egyenlőségre, baráti hangnemre törekvő fejlesztő mentorokkal szemben az előíró 

kapcsolatokban a legtöbb mentor elsősorban tanári vagy szülői szerepben látta önmagát, és 

csak másodsorban barátként. Míg a fejlődő kapcsolatok mentorai tartózkodtak attól, hogy 

hatalmi eszközökkel próbáljanak hatni a fiatalokra (mert meglátásuk szerint ez alááshatja a 

bizalmat), addig az előíró kapcsolatok felnőtt résztvevői emiatt egyáltalán nem aggódtak, sőt, 

úgy gondolták, hogy feladatuk nyomást gyakorolni a fiatalokra annak érdekében, hogy az 

általuk kitűzött célokat elérhessék. Ennek értelmében különböző eszközökkel próbálták 

befolyásolni a fiatalok iskolai vagy társaságbeli viselkedését, nemritkán például 

„jellemformáló” feladatokat (pl. házimunka) osztottak ki rájuk, amelyek elvégzését később 

számon is kérték. Irreális elvárásokat támasztottak akár a fiatal fejlődésével, akár a kapcsolat 

hatásával szemben, amelynek következménye az lett, hogy mindkét fél elégedetlenné vált a 

kapcsolat alakulásával, és ez a legtöbb esetben a kapcsolat felbomlását is eredményezte. Más 

előíró mentoroknak nem a kapcsolathoz fűződő célok megvalósulásával, hanem a kapcsolat 

fenntartásával, a rendszeres kapcsolattartással akadtak problémáik. A mentoráltaktól aktív 

szerepvállalást kívántak a kapcsolat fenntartásában (bizonyos esetekben elvárták, hogy ők 

keressék pl. telefonon a mentort), valamint rendszeres, egyértelmű visszajelzést a kapcsolat 

hasznosságára, értelmére vonatkozóan. A fejlődő kapcsolatok mentoraival ellentétben nem 

ismerték fel azt, hogy a mentoráltak életkori sajátosságukból és hátrányos szociális 

helyzetükből fakadóan nincsenek azon a fejlettségi szinten, ami a felnőtt mentorral való 

kapcsolattartásban az aktív részvételhez, valamint a kapcsolat alakulásáról való egyértelmű 

visszajelzéshez, a mentor saját szerepében való megerősítéséhez szükséges. A kapcsolattartás 

feladatát a BBBS-program alapelvei éppen ezért kizárólag a mentorhoz delegálják, a 
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munkájuk értelmével kapcsolatosan megerősítést kereső mentoroknak pedig azt javasolják, 

hogy elsősorban a mentorált által önkéntelenül adott apró jelekből, gesztusokból próbáljanak 

következtetni arra, hogy a fiatal jól érzi-e magát a társaságukban. A kapcsolatok alakulását 

követő és segítő szociális szakemberek tapasztalata szerint azoknál a pároknál, ahol a mentor 

nem volt tisztában a fentiekkel, és a fiatal inaktivitását érdektelenségként vagy önzésként 

értelmezte, általában nem bizonyult tartósnak a kapcsolat. A fentiek egyértelműen felvetik a 

mentorok kapcsolatkialakítást megelőző képzésének fontosságát, amelynek segítségével az 

önkéntesek felkészíthetők a célcsoportba tartozó fiatalok fejlettségi szintjéből és egyéb 

körülményeikből adódó speciális helyzetek és problémák kezelésére. 

A mentor-mentorált párok tevékenységei, interakciós, kommunikációs minták 

A vizsgálat során az egyik fő célt azon tényezőknek és interakciós mintázatoknak az 

azonosítása jelentette, amelyek egy kapcsolat fejlődéséhez vagy hanyatlásához hozzájárulnak. 

A kutatók azt tapasztalták, hogy a kapcsolatok hosszú távú alakulása (fejlődött, fennmaradt, 

hanyatlott vagy megszűnt) nagyrészt a párok jellemző tevékenységeinek és 

kommunikációjának tartalmára, az általuk használt döntési technikák és interakciós 

mintázatok jellemzőire vezethető vissza. Ezért a következőkben röviden bemutatjuk a párok 

tevékenységeiről, a közös aktivitásról való döntés módjait, valamint a fejlődő és az előíró 

kapcsolatok jellemző kommunikációs mintázatait, ezek lehetséges hatását a kapcsolatok 

alakulására. 

A párok tevékenységei 

A leggyakrabban folytatott tevékenységtípusok tartalmilag relatíve kevés különbséget 

mutattak a kétféle típusú kapcsolatnál (pl. gyakori volt a közös játék, sportolás, moziba járás, 

közös éttermi étkezés, egyéb rekreációs tevékenységek, és az együtt „lógás”, beszélgetés), 

viszont a közös tevékenységek kiválasztásának módja jelentősen különbözött. Míg a fejlődő 

kapcsolatokban a mentorok beleszólást engedtek a fiataloknak a tevékenységek 

kiválasztásába, partnerként kezelve őket, addig az előíró típusú mentorok jellemzően 

maguknál tartották a tevékenységekről való döntés jogát. A fejlesztő szemléletű mentorok 

igyekeztek bevonni a fiatalokat a közös idő eltöltéséről való döntéshozatalba (pl. 

megkérdezték, mit szeretnének csinálni, ha a mentoráltnak nem volt ötlete, akkor több opciót 

javasoltak, amelyek közül a fiatal választhatott), amely erősítette a kapcsolaton belüli 

egyenlőség és kölcsönösség érzését. A fiatalok autonómiájának és döntéshozatali 

képességének fejlesztése érdekében több módszert alkalmaztak: közösen ötletkártyákat írtak, 
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amelyeket később felhasználhattak, illetve kisebb döntéseket bíztak a fiatalra a tevékenység 

folytatása közben (pl. milyen szabályok szerint játsszák az adott játékot). 

A fejlődő kapcsolatokban önmagában az is értéket jelentett a mentorok számára, hogy a 

közösen folytatott tevékenység szórakoztató legyen a mentorált számára, és ezt a fiatalok 

nagyra értékelték: önbecsülésüket nagymértékben növelte, ha amellett, hogy állandó, pozitív 

jellegű figyelmet kaptak, a felnőtt szívesen vett részt az általuk kedvelt tevékenységekben. A 

fejlesztő mentorok általában a fiatalok vágyainak teljesítésére törekedtek, ugyanakkor 

képesek voltak határokat szabni (pl. nemet mondtak egy drágább programra, vagy pénzügyi 

korlátokat állítottak arra vonatkozóan, hogy adott találkozás alkalmával mennyit lehet költeni 

– pl. egy vidámparkban). 

Az előíró kapcsolatokban a döntéshozatal folyamata, a mentorok döntéshozatali stílusa 

jelentősen különbözött, ennek következtében a közös tevékenységek szervezése számos 

problémát hordozott. Jellemző volt, hogy a mentorok nem beszélték meg a fiatalokkal, hogy 

mikor mit csináljanak, és többnyire nem vették figyelembe a mentorált preferenciáit, ezért a 

fiatalok úgy érezték, hogy kevés szavuk van a kapcsolatban (ezzel szemben a fejlődő 

kapcsolatokban a mentoráltak többsége úgy vélte, hogy jelentős beleszólása van a közös idő 

eltöltésének mikéntjébe). Az előíró mentorok a szórakozásnak, a közös élményeknek 

önmagában kicsi jelentőséget tulajdonítottak, ellenben egyes, a fiatalok által nem kedvelt 

tevékenységeket kifejezetten erőltettek (pl. házi feladat elkészítése, „jellemformáló” 

tevékenységek, pl. takarítás, beszélgetés a fiatal problémáiról). Ebből adódóan az előíró 

kapcsolatokban a fiataloknak csak 38%-a érezte úgy, hogy a „nagytestvér” mentor igazán 

szórakoztató tevékenységeket javasolt (szemben a fejlődő kapcsolatok 84%-ával), illetve csak 

40%-uk gondolta, hogy a mentort is érdekelte az a tevékenység, amit ők szerettek volna 

csinálni (a fejlődő kapcsolatoknál ez az arány 80%). 

A kommunikációs mintázatok 

A vizsgálat kimutatta, hogy a párok kommunikációs stílusa, mintázatai jelentőséggel bírnak a 

kapcsolatok alakulása szempontjából. A kommunikáció ugyanis az a mechanizmus, amelyen 

keresztül a mentor támogatást nyújt a fiatalnak, így a kommunikáció módja meghatározhatja a 

támogatás jellegét, szintjét, hatékonyságát is. 

Általánosságban elmondható, hogy a beszélgetések során felmerülő témák nem különböztek 

jelentősen a fejlődő és az előíró kapcsolatoknál, abban azonban volt különbség, hogy mekkora 
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hangsúlyt fektettek az egyes témákra: a közös szórakozások kitalálása a fejlődő, míg az 

iskolai témák az előíró kapcsolatoknál bírt kiemelt jelentőséggel. 

A fejlődő kapcsolatokban a kommunikáció általános pozitív hangvétele nagyon fontosnak 

bizonyult a fiatalok önbecsülésének erősítése szempontjából. Továbbá, a fejlődő 

kapcsolatokban a mentor és a mentorált nagyjából egyenlő arányban töltöttek be 

kezdeményező szerepet a beszélgetéseknél, míg az előíró kapcsolatoknál a súlypont 

jelentősen eltolódott a mentor javára. Összességében ezért a fejlődő kapcsolatokban a fiatalok 

nagyobb arányban érezték, hogy van beleszólásuk a beszélgetések témájába, hosszába, 

gyakoriságába stb., mint az előíró kapcsolatok fiataljai. 

A fejlődő kapcsolatokban a mentorok tisztelték a fiatalok által szabott határokat, nem 

feszegettek kényes, érzékeny témákat, nagy hangsúlyt fektettek a fiatalok bizalmának 

megnyerésére és a zárkózottságuk feloldására. Az előíró kapcsolatokban ezzel szemben a 

mentorok erőltették, hogy a fiatalok megnyíljanak, amivel azt érték el, hogy azok még 

zárkózottabbak lettek a kapcsolatban. Többen közülük arról számoltak be, hogy félnek 

elmondani a mentornak a problémáikat, mert tartanak a negatív reakciójától, az esetek 

többségében bekövetkező szidástól és leckéztetéstől. Az előíró kapcsolatok tehát ebben a 

tekintetben (is) kontraproduktívnak bizonyultak: a mentorok a „felnőtt nézőpont” 

alkalmazásával, a nyíltan kritikus hozzáállásukkal nem tudtak bizalmat ébreszteni a 

mentoráltakban, ami pedig az eltérő életkorú, eltérő társadalmi helyzetű, eltérő hatalmi 

pozíciójú személyek között mesterségesen létrehozott kapcsolatok fenntartásához 

elengedhetetlen lett volna. 

A fejlődő kapcsolatokban megvalósuló mentori kommunikáció fő jellemzői tehát a 

következők voltak: 

 A fiatalok tartózkodásának elfogadása: nem erőltették az érzékeny témákat, időt 

hagytak a mentoráltnak a feloldódásra. 

 A bizalom kiépítésére való törekvés: a fiatalok problémáinak meghallgatása, a 

kioktató stílus mellőzése, érezzék, hogy a mentor az ő oldalukon áll. 

 Tanácsadás: a kapcsolat későbbi szakaszában, amikor a bizalom már kialakult, kedves 

és bátorító hangvétellel. 

Az előíró kapcsolatokban a mentori kommunikáció fő jellemzői: 

 „Leckéztetés”: kritizálás, a hibákra való rámutatás, azok hangsúlyozása. 

 „Nyomulás”: annak érdekében, hogy a fiatalok megnyíljanak. 
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 Általában nem sikerült valódi bizalmat ébreszteni, és a fiatalok tartózkodását 

enyhíteni: a kapcsolatokra egyet nem értés és feszültség, illetve távolságtartás és 

kényelmetlen érzések voltak jellemzőek. A 28-ból csak 4 fiatal érezte úgy, hogy 

igazán megbízhat a felnőtt mentorban. 

Az előíró mentorok kommunikációja a kívánttal ellentétes eredményt ért el a fiataloknál. Egy 

részük a leckéztetés hatására kifejezetten kényelmetlenül érezte magát, a túl sok beszéd 

többüknek az „agyára ment”, ezért általában visszahúzódtak, nem nyíltak meg. 

Összegezve, a fiatalok bizalmának megnyerése és a hatékony támogatás szempontjából az 

élvezetes tevékenységek, a közös szórakozás biztosítása bizonyult legfontosabbnak a felnőtt 

részéről (az ilyen kapcsolatok voltak tartósak, és mindkét fél számára kielégítőek). A kutatás, 

és maga a BBBS-program tehát a szabadidő tartalmas eltöltésének értékét hangsúlyozza a 

hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztésében a kapcsolat kiépítésének kezdeti szakaszában. A 

célcsoportot jelentő gyerekeknek, fiataloknak az életéből a szűkös lehetőségeik miatt gyakran 

teljesen hiányzik a rekreáció, a megszokott környezetből való kimozdulás élménye. Így éppen 

a közösen eltöltött szabadidő, a közös élmények képesek olyan közeget teremteni, amelyben 

később komolyabb témákat is meg lehet beszélni, és valóban fejlesztő jellegű 

tevékenységeket is lehet folytatni. A kutatók kiemelik, a hatékonynak bizonyuló 

kapcsolatokban a kommunikációs mintázatok kezdetben a fiatalok dominanciáját mutatták: 

jellemzően ők irányították a beszélgetéseket, ők döntötték el, mennyit mutatnak meg 

magukból. A fejlesztő mentorok a fiatalok megnyílását támogatandó eleinte keveset 

beszéltek, nyíltan nem kritizáltak, támogató tanácsokat adtak, és különböző helyzetekben a 

megbízhatóságukat próbálták bizonyítani. Az előíró mentorok ezzel szemben kontrollálni 

próbálták a beszélgetések menetét, sokszor kritikusak és tapintatlanok voltak, amivel az 

elvárttal éppen ellentétes hatást értek el: a fiatalok bezárkóztak, csalódottak, bizalmatlanok 

lettek, és nem osztották meg a mentorral a problémáikat. 

A mentoroknak nyújtott képzés és külső támogatás jelentősége 

A BBBS-program rendkívül elkötelezett annak irányában, hogy a támogató kapcsolatok 

résztvevőinek a kapcsolat valamennyi fázisában (kiválasztás, orientáció és képzés, a kapcsolat 

fejlődése) hathatós segítséget nyújtson a felmerülő problémák megoldásában. A szociális 

segítők állandó felügyelete, a kapcsolat alakulásának külső személy általi nyomon követése is 

szükséges ahhoz, hogy az íróasztal mellett létrehozott kapcsolatok működőképesek, a 

résztvevők számára hasznosak és gyümölcsözőek legyenek. Az alábbiakban közölt 
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megközelítések a mentoroknak a program során kapott képzéssel, valamint a helyi 

programiroda munkatársai által nyújtott támogatással kapcsolatos benyomásait, véleményét 

tükrözik (mivel kevésbé szisztematikusan gyűjtött adatokról van szó, ezért ezek alapján csak 

óvatos következtetéseket lehet tenni). 

Képzés 

A mentorok véleménye alapján a kapcsolatok kialakítását megelőző képzés jelentősen 

hozzájárulhat a tartós és eredményes kapcsolatok kialakulásához. Ezt tükrözik többek között a 

mentorok beszámolói a képzésekről: a legtöbben hasznosnak ítélték ezeket, mind a program 

lényegének és fő elveinek megismerése, mind a célcsoport (a programba bekerülő fiatalok) 

jellemzőinek és körülményeinek megértése szempontjából. A képzés fontosságára utal 

továbbá az is, hogy a képzésben részesült mentorok nagyobb eséllyel alakítottak ki fejlődő 

kapcsolatokat, mint azok, akik nem kaptak előzetes képzést: a képzésben részesültek 75%-a 

később fejlődő kapcsolat résztvevője lett, míg a képzésben részt nem vetteknek csak 41%-a. 

Érdekes továbbá, hogy a vizsgált 82 párosítás közül az előíró kapcsolatokat kialakítók fele 

ahhoz a két ügynökséghez tartozott, akik nem szerveztek előzetes képzést a mentorok 

számára. Így, bár a vizsgálódás kis mintán alapult, bizonyos következtetések levonhatók: a 

képzés feltehetően segíti a mentorokat a kapcsolatokban felmerülő problémák megoldásában, 

a fiatalok fejlettségi szintjének és fejlődési kapacitásának megértésében, valamint a BBBS-

modell lényegének a megértésében. 

A szociális segítőktől érkező támogatás 

A mentorok általában hasznosnak ítélték a külső segítők támogatását, amelynek értékét 

elsősorban a kapcsolat kialakulásának kezdeti, nehezebb időszakában, valamint a mentorált 

családjával kapcsolatos problémák felmerülése esetén tartották felbecsülhetetlennek. A páros 

mellé kirendelt segítők a nehezebb szituációkban segítették a mentort, hogy ő a fiatallal 

kialakítandó kapcsolatra koncentrálhasson, valamint tanácsot adtak, ha feszültségek adódtak a 

mentorált családjával. A fejlődő és az előíró mentorok között a szociális segítőkkel való 

kapcsolattartás, a külső támogatás elfogadása terén is különbségek mutatkoztak: az előbbiek 

az elvártnál gyakrabban tartották a kapcsolatot a segítőkkel, számos esetben kérték a 

tanácsukat (főleg az első hónapokban a kapcsolat céljának meghatározásában, a fiatalok 

tartózkodásának kezelésében, a megfelelő támogatói szerepkör megtalálásában, a fiatalok 

döntéshozatali folyamatban való integrálásában). Ezzel szemben az előíró mentorok a 

kapcsolataikban adódó számos probléma ellenére ritkábban keresték az ügynökségi segítőket. 

Azok az előíró mentorok, akiknek a fiatalokkal való rendszeres kapcsolattartás felelőssége 
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okozott problémát, rendszerint a segítők számára is nehezen elérhetőek voltak, míg a másik 

17 előíró mentor közül többen elutasították a segítők támogatását (pl. saját tapasztalatra 

hivatkozva, „ők jobban tudják”). 

Összességében elmondható, hogy a külső segítők támogatása hasznosnak bizonyult a 

kapcsolatok kialakításában, fenntartásában és a BBBS-modell alapelvei teljesülésének 

biztosításában. 

A BBBS-program értékelését elvégző hatástanulmányból (Tierney–Grossman, 2000) kiderül, 

hogy a kezdeményezés alapvetően pozitív és társadalmilag jelentős hatást gyakorolt a részt 

vevő fiatalok életére. A program nem szándékolt pozitív következményei közül kiemelendő a 

fiatalok alkohol- és illegális szerfogyasztásának csökkenése, az iskolai teljesítményük 

javulása, pozitív társas viselkedési formák és attitűdök kialakulása, a kortárs és a családi 

kapcsolataikban bekövetkezett jelentős, pozitív irányú változás.
1
 Érdemes kiemelni, hogy a 

BBBS-program alapvető céljai között a fentiek nem szerepelnek, a kezdeményezés 

„mindössze” egy odafigyelő, megértő felnőtt barát biztosítását célozza a rászoruló fiatalok 

számára. Ugyanakkor a fenti eredmények a fiatalok személyiségének fejlesztését középpontba 

helyező holisztikus, fejlődésorientált megközelítés hatékonyságát és létjogosultságát tükrözik 

az ifjúságpolitikai beavatkozások között. A BBBS-program tehát nem speciális problémák 

megoldását célozza, mégis eredményesnek mondható ezek kezelése terén, a fiatalok számára 

nyújtott rendszeres, személyre szabott törődés és támogató interakciók biztosítása révén. 

A BBBS-program egyrészt más mentorprogramok, másrészt maguk a mentorok számára is 

számos tanulsággal szolgálhat. 

Tanulságok a mentorok számára: 

 A BBBS a barátságon alapuló mentor-mentorált kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt – 

ezek nagyobb eséllyel lesznek fejlődő kapcsolatok, mint azok, amelyekben a mentorok 

célja a direkt formálás. 

 „Az a jó mentor, aki barátja tud lenni a rábízott fiatalnak” – ehhez a következőkre van 

szükség: 

o Idő: a bizalom kialakításához és fenntartásához. 

                                                           
1
A hatásvizsgálat eredményei szerint a mentori támogatásban részesült fiatalok 18 hónap mentorálást követően a 

kontrollcsoporthoz (a mentorprogramba be nem került fiatalokhoz) képest 46%-kal kisebb eséllyel váltak 

illegális drogfogyasztóvá, 27%-kal kisebb eséllyel küzdöttek alkoholproblémákkal, feleakkora esélyük volt az 

iskolából való kimaradásra, és 37%-kal kisebb a bukásra, valamint egyharmadával csökkent annak is az esélye, 

hogy verekedésbe keveredjenek (Tierney–Grossman, 2000). 
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o Együtt érző és nem ítélkező hallgatás, aktív figyelem alkalmazása, amikor a 

fiatal a problémáiról beszél. 

o Annak elfogadása, hogy a fiatalok elsősorban szabadidős tevékenységekre 

vágynak. 

o A fiatalok bevonása a közös tevékenységekről való döntésbe. 

o „Tárgyalásos” kommunikációs technika alkalmazása, közös pontok keresése – 

amíg mindkettejük számára kielégítő megoldást találnak. 

Tanulságok más mentorprogramok számára: 

 Általános tanulságnak tűnik, hogy a valamilyen „hiányosság megjavítását” célzó 

programok sokkal kevésbé hatékonyak, mint az átfogóbb, az egész személyiség 

fejlődését támogató szemléletűek. 

 A mentorok a program céljairól, alapelveiről való tájékozottságának fontossága: azok 

a mentorok, akik megértették a program céljait, nagyobb eséllyel alakítottak ki tartós, 

támogató kapcsolatokat. 

 A programokba bekerülő önkéntesek szűrése – alapos felméréssel kiszűrhetőek azok, 

akiknek az egyéni törekvéseik és kapcsolathoz fűződő elvárásaik nem egyeznek a 

program céljaival. 

 A mentorképzés jelentősége tekintetében: 

o Még a programba való bekerülés előtt fontos, hogy a mentort néhány lényeges 

tudnivalóval ellássák, a várható helyzetek kezelésére is felkészítsék, különösen 

azért, mert az első találkozás nagyon sokat nyom a latba a kapcsolat jövője 

szempontjából. 

o Fontos, hogy a mentor belássa, hogy a bizalmi kapcsolatok kialakítása 

hosszabb időt vesz igénybe. 

o Fontos, hogy a kezdeti frusztráló eseményeket (pl. hallgatag a fiatal, nem jön el 

a találkozóra, nem lehet telefonon elérni) kezelni tudja. 

o Fontosak a kommunikációs skillek, a határok kialakításának képessége, és az 

aktív hallgatás elsajátítása – ezekre vonatkozóan a program kínálhat 

előadásokat/kurzusokat. 

 A felügyelet, a támogatás és a folyamatos továbbképzés fontossága: a mentoroknak 

nyújtott folyamatos szakmai támogatás a kapcsolat egésze során fontos, leginkább 

azonban az elején életbevágó. A tapasztalatok szerint sok mentort frusztrál a 

visszajelzés kezdeti hiánya. A segítők támogatása megerősítheti őket, hogy jó úton 
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haladnak, illetve segíthet észrevenni a kommunikáció és döntéshozatal azon 

jellegzetességeit, amelyek a kapcsolat további fejlődésének a gátjai lehetnek. 
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Mentori tevékenység és gyakorlat az Útravaló 

ösztöndíjprogramban 

A mentorálás a hazai gyakorlatban az 1990-es évek végétől, elsősorban a hátrányok 

kompenzálásának eszközeként van jelen. Eleinte a roma tanulók körében alkalmazták civil 

kezdeményezésekben megvalósuló (Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány, Soros 

Alapítvány stb.) programokban (Lafferthon–Mendi–Szira, 2002), majd a tevékenység néhány 

állami fenntartású kezdeményezésben (Útravaló, Arany János Program) és az Európai Unió 

által támogatott projektekben is megjelent (Mayer, 2010). A hazánkban is régóta alkalmazott 

módszer csaknem tíz éve országos programként is jelen van a közoktatás világában, anyagi 

ösztönzőkkel is kiegészítve.  

A 2005-ben országos szintű programként indult Útravaló ösztöndíjprogram
2
 célja a hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, iskolai 

sikerességének támogatása. Az egyes, a köznevelés rendszerén belül működő, általunk 

vizsgált alprogramok a tanulók középiskolába való bekerülését, a középiskola befejezését, 

valamint a szakiskolai tanulók tanulmányi nehézségeinek leküzdését célozzák. Az ösztöndíj 

fontos jellemzője, hogy minden ösztöndíjas mentori támogatásban részesül – a pályázás során 

mentor-mentorált párok jelentkeznek – így a támogatott időszak alatt a tanulók egyéni 

fejlesztésben részesülhetnek. Az ösztöndíj sajátossága, hogy a nyertes párok (a mentor és a 

mentorált) mindkét tagjának ösztöndíjat nyújtanak az elnyert időszak alatt, ami egy 

tanulmányi évet ölel fel, de arra is van lehetőség, hogy a pályáztató által előírt feltételek 

teljesítése esetén (pl. megfelelő tanulmányi eredmény, limitált számú igazolatlan órák mellett) 

a támogatott időszak ideje akár évekkel is meghosszabbodjon. A program a 7–13. osztályos 

tanulók közt igen népszerű, amit az is jelez, hogy a 2013/14-es tanévben több mint 13 000 

tanuló vett benne részt, és mintegy 60%-uk nem az első évben kapta a támogatást. 

 

Elemzésünk alapja egy mentorokkal készült empirikus adatfelvétel, mely az Útravaló 

ösztöndíjprogramban
3
 részt vevő mentorok interjús és kérdőíves megkeresésének eredményeit 

                                                           
. 
3
 A program esélyteremtő részei: Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához, Út a felsőoktatásba, Út 

a diplomához,Út a felsőfokú szakképesítéshez. A program tehetséggondozó része: Út a tudományhoz. A 

program esélyteremtő elemei 2011-ben változáson mentek keresztül: a Magyarországi Cigányokért 

Közalapítvány (MACIKA) által finanszírozott programok összevonásával Útravaló–MACIKA-program néven, 

miközben az ún. MACIKA-ösztöndíj, amely a cigány tanulók anyagi támogatását célozta meg, megszűnt 
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dolgozza fel.
4
. A Támop 3.1.1 kiemelt projekt keretében megvalósult adatfelvétel kutatási 

eredményei részben már publikálásra kerültek a program hatékonysági vizsgálata 

szempontjából (Kállai, 2015). Jelenlegi elemzésünkben ugyanezen adatfelvétel kérdőíveit és 

interjúit a mentorálási folyamat, kapcsolat és eredményesség szempontjából vizsgáljuk. 

Elemzésünk során nemcsak a mentorálási folyamatra, kapcsolatra és eredményességre 

voltunk kíváncsiak, hanem a mentorok saját tevékenységének megítélésére, fejlesztési 

lehetőségeire is.  

A kérdőíves adatfelvétel során 802 mentor válaszolt a kérdésekre. A minta kialakításánál 

fontos szempontként jelent meg, hogy mind a három alprogram nagyjából egyenlő arányban 

reprezentálja a különböző intézménytípusokban fellelhető mentorokat, és az országos 

lefedettség biztosítása is. A kvalitatív vizsgálat kialakításakor célként szerepelt az 

alprogramonkénti és a különböző régiók szerinti sokszínűség feltárása is. Összesen 15 

intézményben készültek interjúk az iskola igazgatójával, valamint az Útravaló programban 

résztvevő egy-egy mentorral.
5

 Jelen tanulmányban kifejezetten a mentorok munkájára 

fókuszálunk, ezért csak a mentorokkal készült felvételeket elemeztük. A kérdőíves 

adatfelvétel nyitott kérdéseinél 450 értékelhető választ kaptunk, melyeket egy erre a célra 

kialakított szempontrendszer szerint kategorizáltuk, az interjúrészleteket pedig az Atlas.ti 

tartalomelemző programmal elemeztük.  

A mentori tevékenység megítélése 

A gyakorló mentorok munkafolyamatainak feltárásához a kérdőívünkben megkérdeztük a 

mentoroktól, hogy milyen tanácsot adnának egy kezdő mentornak a munkához. A kérdésre 

adott válaszokból megismerhettük a mentorok saját munkájukra adott reflexióit, tapasztalatait, 

mely meglátásunk szerint gyakran rávilágít a tevékenység végzése során átélt, tapasztalt 

nehézségekre, eredményekre, de ezzel egyidejűleg tartalmaz fontos továbbfejlesztési 

lehetőségeket is, akár a mentor egyéni munkájára vonatkozóan, akár a program egészének 

fejlesztésére vonatkozóan. A kérdést 450 mentor válaszolta meg, itt kizárólag az ő válaszaikat 

mutatjuk be. A válaszadó mentorok 36%-a egy kategóriába tartozó tényezőt, 30%-a kettőt, 

míg több, mint a mentorok 22%-a háromféle tanácsot, ajánlást is említett a kezdő mentorok 

számára (lásd 3. ábra).  

                                                           
4
 Az adatfelvétel a TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 5. alprojektjében készült „A tehetséggondozó programok 

hatásvizsgálata” c. kutatás keretein belül, kutatásvezető: Kállai Gabriella 
5
 A vizsgálat további adatainak, eredményeinek bemutatása megtalálható: Kállai Gabriella (2015): Az útravaló 

ösztöndíjprogram értékelése. In: Kállai Gabriella (szerk.): Tehetséggondozó Programok. Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, Budapest. pp. 85-132. 
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3. ábra: Hány tényezőt említett a mentor? (Kérdés: Milyen tanácsot adna egy kezdő 

mentornak?), N=450, % 

 

 

A nyitott kérdés feldolgozásánál fontos jeleznünk, hogy a válaszokhoz a kitöltők nem kaptak 

iránymutatást, szabadon írhatták le a kérdéssel kapcsolatos elképzeléseiket. Így hosszabb és 

rövidebb válaszokat is kaptunk, és bár a válaszokat kategóriákba rendeztük és 

számszerűsítettük, a különféle kategóriákban való említések kizárólag néhány, a mentorok 

által kiemelkedően fontosnak tartott „tanácsot” jeleznek, az említések gyakorisága messzebb 

menő következtetések levonására nem alkalmas. A válaszok bemutatása előtt azt is jelezzük, 

hogy a mentorált tanulók csoportja – bár mindannyian hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű fiatalok – rendkívül heterogén. Ezt jól mutatja például az iskolatípus, ahol tanulnak. 

Vannak, akik általános iskolában, szakképző iskolában, szakközépiskolában tanulnak, de az 

sem ritka, hogy a gimnáziumban is megállják a helyüket, felsőfokú továbbtanulásra 

készülnek. Képességeik, készségeik, tudásuk, motivációik rendkívül eltérőek lehetnek, 

csakúgy, mint azok az életkörülmények, életesemények, amelyek körülveszik 

mindennapjaikat, továbbá a problémáik sem feltétlenül azonosak. Ennek megfelelően a 

mentorálás gyakorlata is változó lehet, ugyanakkor néhány közös vonásra szeretnénk felhívni 

a figyelmet ebben az írásban. 

A mentorálás tervezésével kapcsolatosan néhányan kiemelték, hogy bár évente öt mentorált 

segítésére lenne a pályázati kiírás szerint lehetőségük, kevesebb mentorálttal hatékonyabban 

lehet dolgozni. A kezdő mentoroknak azt tanácsolják, hogy mindössze egy-két tanulót 

vállaljanak, a rutinosabbaknál a 2-3 fő tűnik ideálisnak. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a 
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feladat végzésére szabadidőt kell áldoznia a mentornak, és bár kapnak ellenszolgáltatást, 

annak mértéke – főként a visszafizetési kötelezettség miatt – nem jelent jelentős anyagi 

előrelépést.  

2. táblázat: Leggyakrabban elhangzott tanácsok (Kérdés: Milyen tanácsot adna egy 

kezdő mentornak?), N=450, % 

Milyen tanácsot adna egy kezdő mentornak? 

N=450 

őszinteség, kommunikáció 37,6% 

rendszeres szülői kapcsolattartás 23,3% 

bizalom kiépítése 13,8% 

tanulási-tanítási folyamat tervezése 9,1% 

tanuló szociális hátterének megismerése 9,0% 

elhivatottság 8,9% 

kitartás 8,7% 

türelem 8,4% 

rendszeresség 5,8% 

megfelelő pedagógiai módszerek 

alkalmazása 5,3% 

következetesség 5,3% 

negatív vélemény 5,1% 

adminisztráció 4,9% 

empátia 4,9% 

felkészülés, önfejlesztés 4,2% 

tanulók kiválogatása 4,0% 

tanári kapcsolattatás 4,0% 

tanított osztályból választani tanulót 2,9% 

tanulási technikák tanítása 2,7% 

tanuló bátorítása 2,4% 

tapasztaltabb kollégáktól tanácsot kérni 2,0% 

1-2 tanuló vállalása 1,8% 

időbeosztás 0,9% 
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4. ábra: A leggyakrabban elhangzott tanácsok összesített, súlyozott megjelenítése

 

A mentori tanácsok összesítésénél kirajzolódott, hogy a mentorok legfontosabbnak – a 

mentori tevékenység alapjának – a hatékony és harmonikus mentor-mentorált kapcsolat 

kialakítását tekintik (lásd 2. táblázat és 4. ábra). A mentorok kifejezetten fontosnak tartják 

emellett a szoros szakmai (azaz elsősorban a tantestületen belüli) együttműködéseket és a 

szülőkkel való kapcsolattartást is a hatékony munkavégzéshez, a tanulók iskolai 

pályafutásának, esetlegesen iskolai továbbhaladásának támogatásához. Érdemes még 

megjegyezni, hogy a mentorok több olyan mentori attitűdöt is említettek, amelyek a mentori 

tevékenységet, a kapcsolatot támogatják. Ez kihangsúlyozza, hogy a mentori támogatói 

folyamat ugyan a két fél együttműködésén alapszik – amelybe beletartozik mind a mentorált, 

mind a mentor személyisége, mindkettőjük kooperációra való készsége –, azonban a 

mentorok részéről a mentorált élethelyzetének megértéséhez, személyiségfejlődésének 

segítéséhez különösen fontos az elfogadó, támogató magatartás. Ebből a nézőpontból 

kiemelkedő jelentőségű a megfelelő kommunikációra való képesség is. 

A mentorok 38%-a említette a munkájával kapcsolatban, hogy az őszinteség, a kommunikáció 

az eredményes mentori kapcsolat alapja. A mentorok 14%-a emelte ki, hogy a mentorálttal 

kiépített bizalom alapvető, fontos tényezője kapcsolatuknak. Több mentor kifejezetten 

praktikusnak tekinti, ha a mentorált tanulót osztálytermi környezetben is tanítja valamilyen 

tantárgyra, hiszen így több lehetősége van a gyermek megismerésére, de jobban ráláthat a 

tanulmányi eredményeire, vagy éppen a tanulmányi anomáliákra is. 
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A következő néhány válasz jól mutatja, mennyire fontosnak tartják a mentorok a tanulókkal 

és a szülőkkel való kapcsolat kialakítását, mint a későbbi hatékony munka alapját: 

„A tanulót ismerje meg, tájékozódjon életkörülményei, tevékenységei felől. A közös témák 

segítenek a nehézségek megoldásában.” 

„Nyitottan közeledjék a tanuló felé! Sokat beszélgessen az élet egyéb problémáiról!”  

„Nagyon fontos, hogy empatikus legyen, ismerje meg a mentorált tanuló családját, 

alakítson ki vele baráti kapcsolatot.”  

„Minél többet beszélgessen a mentorált tanulójával. Ha a mentor egyéniségét elfogadja, 

könnyebben szót lehet a tanulóval érteni.” 

„Szánjon több időt a mentoráltja minél alaposabb megismerésére az elején, mert ez lehet 

egy hosszú távú, jól működő, hatékony kapcsolat alapja. Csak ezután kezdjenek bele az 

egyéb mentorálási feladatokba.”  

„Figyeljen oda a mentoráltja és közötte kialakult személyes kapcsolatra, mert ez az alapja 

ennek a munkának.”  

„Szeresse a gyereket, és ne akarja megváltoztatni, hanem segítse feltétel nélkül a 

tanulásban. Sokat kommunikáljanak, és a legmegfelelőbb tanulási technikát, módszert 

találják meg. Ha nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy szerették volna, soha ne mutassa ki. 

Mindig legyen vidám, felkészült.”  

„Napi szinten kísérje figyelemmel mentoráltjait (jelenléte, órai munkái, órán kívüli, esetleg 

közösségi munkái, felszerelés megléte) viselkedésük, magatartásuk megfelelősége 

társaikkal, tanáraikkal szemben. Beszélgessen velük sokat, de ne csak iskolai dolgokról, 

problémákról. Fontos a pozitív megerősítés, új lendületet ad. A szülő partnerként való 

bevonása.”  

„Legyen türelmesebb és egy kicsit elszakadva a megszokott tanórai munkavégzéstől legyen 

közvetlenebb a gyerekekkel. Ne éreztesse a tanár-diák között lévő hierarchiát.”  

„Gyakran használja a kötetlen beszélgetést a mentoráltjával.” 

„Legyen kitartása és bizalma a diákok iránt.”  

„A mentor nemcsak tanító, hanem társ, barát, aki meghallgatja a problémákat. Azonban a 

szigorú következetesség fontos.” 
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A mentort a kommunikációs folyamat során közvetített őszintesége és nyitottsága segíti hozzá 

ahhoz, hogy a tanulót sikerüljön megismernie és elfogadnia, ami megfelelő alapot ad a 

bizalmi kapcsolat kialakításához, derül ki a következő javaslatokból is:  

„Fordítson kellő időt és energiát a feszültségmentes légkör megteremtésére, a kölcsönös 

bizalom kiépítésére. Kis lépésekben haladjon.”  

„Fontos, hogy jó és bizalmas kapcsolatot tudjon kialakítani a mentoráltjával. Sokszor a 

diák fejével is tudni kell gondolkodni.” 

„Első lépésként a tanuló és a szülők teljes bizalmának megszerzése, a tanuló és annak 

családjának a megismerése, megértése. A hátrányok okainak feltárása, feldolgozása. Sok-

sok beszélgetés bármiről.”  

A tanulókkal való bizalmi viszony kiépítése mellett sokan nagyon fontosnak tartják a családi 

háttér, a szülők megismerését, partnerként való bevonását a folyamatba. Ennek eszköze lehet 

a családlátogatás, amely rendszeresen ismétlődhet, de a felek más csatornákon keresztül is 

tarthatják később a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi a tanulók szociális közegének alapos 

megismerését, az ebből adódó nehézségeket, és segít tisztázni a felek (mentor, tanuló, szülő) 

elvárásait a folyamat során, ezért hangsúlyozhatják a mentorok a következőket: 

„Fűzze először emberileg szorosabbra a kapcsolatát a tanulókkal, csak azt követően lehet 

hatékonyan dolgozni. Fel kell tárni bizalmasan a tanulással kapcsolatos problémákat, és a 

szülőkkel együtt kell működni.”  

„Rendszeresen tartsa a kapcsolatot a szülőkkel, adjon szóbeli visszajelzést a tanulónak a 

fejlődéséről (akár pozitív, akár negatív irányban).” 

„A szülőkkel minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot, és folyamatosan tartsa is fenn azt. 

Alaposan mérje fel, hogy mit vár el tőle a tanuló és a szülők.”  

„Teljes egészében ismerje meg a mentoráltját, segítő szándékkal forduljon a családhoz, ne 

tanórai tanulásban gondolkodjon.”  

„Azonnal induljon el családlátogatásra, szerettesse meg magát a családdal, viszonyuk az 

őszinteségen alapuljon. Játsszon sokat a mentorált gyermekkel!” 

„A tanuló közvetlen környezetének, szüleinek megismerése, családlátogatáskor sok 

információt, lehet szerezni.”  
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„Többször menjen családlátogatásra. Töltsön sok időt a családokkal... Így jobb, illetve 

nagyobb rálátása lesz a tanulók tanulmányai érdekében az otthonról hozott nehézségekre 

is.”  

„Kell legyen már kapcsolat a családdal. Tudni kell, honnan jön a gyerek, és hogy hová 

tart. Ebben kell tudni segíteni.” 

A kapcsolatok építésénél ugyancsak fontos terület a tantestület segítő szándékának 

megnyerése is a tanuló iránt, hiszen a mentorok tudják legjobban képviselni mentoráltjaik 

érdekeit az iskolai hétköznapok során: „Legyen fontos számára a tanuló fejlődése, képviselje 

mentoráltja érdekeit az iskolában.” (mentor) 

Az interjúk tanúsága szerint is a bizalomteli, őszinte kommunikációra épülő kapcsolat 

kialakítása az elődleges a mentori tevékenység megvalósulásához, és csak ezek után 

következhet a tanuló tudásának felmérése, jövőbeli terveinek feltárása, a mentori folyamat 

megtervezése. Fontos még megjegyezni a tanári és mentori szerepek elkülönítését. A 

pedagógusok narratíváiban is megjelenik, hogy a mentori tevékenység egy olyan összetett 

feladat, amelyben a tanár-diák hierarchia helyett a mentoroknak egy másféle, segítői szerepet 

kell betölteniük: 

„Semmiféleképpen sem a korrepetálást. Mert ezt többen félreértik. Persze, azt is, amiből én 

tudok segíteni, abból segítek. De még egyszer mondom, itt nálunk nagyon-nagyon fontos az 

emberi kapcsolat, az emberi érintkezés, a beszélgetés, a hadd mondjam el, hogy otthon mi 

van. Tessék már segíteni, tessék már ötletet adni. (…) Semmiképpen ne játssza el a tanárt. A 

mentor nem tanár. A mentor az segítő. Az egy felnőtt barát. Tehát ne azzal próbálkozzon 

senki, hogy most leülök, és megmutatom neked, hogy javítani fogsz, és számon kérlek. Ne 

számonkérés legyen, beszélgetés. Nagyon-nagyon, a legelső, a kölcsönös bizalom. Ez nagyon-

nagyon fontos, hogy megnyíljon a gyerek. Ő közeledjen, én ne akarjak közeledni, mert nem 

fog menni. Ne akarjam, hogy tiszteljen. Ez nagyon fontos. Attól, még hogy én korábban 

születtem, hogy nekem diplomám van, ez engem nem jogosít erre fel.” (mentor) 

„A mentoráltjaim mindig a saját osztályaimból kerültek ki. Úgy hogy tulajdonképpen énekóra, 

történelem, osztályfőnöki órán is együtt voltunk, a hét minden napján, és akkor ezek a plusz 

foglalkozások csak még erősítették azt, vagy mélyítették a kapcsolatot. Többször beszélgetések 

során ugye az ember rálát a családi háttérre, rálát az anyagi körülményeikre, vagy esetleg 

bármilyen probléma volt is náluk. Tehát én azt sikernek éltem meg, amikor megosztottak 

velem olyan dolgokat, amit esetleg senki mással.”(mentor) 
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A mentori tanácsok szerint és az interjúk elemzése alapján is elmondható, hogy a mentori 

munka egyik fontos eleme a mentori kapcsolattartás a mentorált szüleivel, közvetlen 

környezetével, és a mentoráltat tanító pedagógusokkal. A mentorok közel egynegyede 

tanácsolta azt mentorkollégáinak, hogy a szülői kapcsolattartás fontos alapja a sikeres mentori 

együttműködésnek. Az interjúk tanúsága szerint a szülőkkel egy olyan együttműködésen 

alapuló kapcsolatot szükséges kialakítania a mentornak, amelyben mindkét fél jelezheti a 

másik számára, ha a mentorálttal valamilyen probléma adódik, így közösen kereshetnek rá 

megoldást az iskolai és az otthoni környezet együttes támogatását kihasználva.  

„Tanév elején megbeszéltük a mentorálásnak az ez évi teendőit, egy személyes találkozás 

keretén belül. Aztán valamikor szeptember végén, október elején családlátogatásra is sor 

került. Bármikor telefonon elérhetőek vagyunk egymás számára, szülő is szokott érdeklődni a 

gyerekkel kapcsolatosan. Én nyilván jelzek, hogy ha olyan történik, ami esetleg nem 

helyes.”(mentor) 

A mentori kapcsolattartás és hálózat kialakítása során szintén hangsúlyos a mentor 

együttműködése a mentoráltat tanító pedagógusokkal és a szakmai környezetükkel. Bár a 

mentorok mindössze 4%-a említette ezt a típusú kapcsolattartást, ez a tevékenység is nagyban 

elősegítheti a tanulók iskolai nehézségeinek áthidalását. Az interjúk elemzése során fontos 

elemként jelent meg, hogy a tanuló egyes tantárgyi elakadásai, nehézségei esetén a mentor 

konzultálhat a pedagógussal a helyzet megoldása érdekében. A mentor szerepe itt tehát nem 

csupán korrepetálói feladat, hanem közvetítői is, hiszen a problémára fókuszálva 

megoldásközpontú eredményt tud elérni a két bevont fél között.  

„Napi szinten, tehát szünetben folyosón, illetve most már ebben az évben többször volt ilyen 

szakmaközi megbeszélés, amikor az osztályban tanító kollégák összeülnek, és akkor 

tulajdonképpen érdeklődünk arról, hogy hogyan is folyik a másik óra, és főleg szakmai órák, 

hogy tudjunk valahogy a gyerekhez közel kerülni, vagy legyen információnk, hogy mi az, 

amiben segíteni tudunk egyáltalán.” (mentor) 

A mentorok közel tizede tanácsolta a kezdő mentoroknak, hogy ismerjék meg mentoráltjaik 

szociális hátterét, hiszen így tudnak majd a tanuló iskolai vagy családi problémáira mélyebben 

rálátni és esetleges megoldásokat javasolni (lásd 5. ábra).  
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5. ábra: A szociális háló és a háttér megismerésének szerepe a mentori ajánlásokban, 

N=450, % 

 

 

A mentorok kompetenciái 

A tanácsok egy további része a sikeres mentori gyakorlathoz szükséges, a mentor 

személyéhez köthető kompetenciákat, jellemzőket érintette. Ezen a csoporton belül a 

legtöbben, vagyis a megkérdezettek tizede említette, hogy feltétlenül fontos a mentor 

személyes elhivatottsága az eredményes mentori tevékenységhez (lásd 6. ábra). A válaszadók 

9%-a hangsúlyozta azt is, nagyon fontos, hogy a mentor kitartó legyen a munkája során. 

Ennél valamivel kevesebben említették (8%), fontos, hogy a mentor türelemmel végezze 

feladatát, 6% pedig lényegesnek tartotta a mentor következetességét mentori tevékenysége 

során. Ennél kevesebbszer jegyezték meg szükséges kompetenciaként, hogy a mentor jól 

ossza be az idejét.  

A mentorok ezen szükségesnek tekinthető jellemvonásainak áttekintésekor úgy tűnik, hogy a 

mentorálás tevékenysége olyan tanítási órákon kívüli folyamat, amihez a pedagógusok 

szociális érzékenységén kívül az esetleges kudarcok feldolgozásának képessége is feltétlenül 

szükséges. Érdemes továbbá megjegyezni, hogy a mentorok több olyan mentori jellemzőt is 

felsoroltak, amelyeket fontosak tartanak a jó és hatékony mentori kapcsolathoz, ezzel 

kihangsúlyozva, az együttműködés fontosságát, és azt, hogy mindkét részt vevő fél 

motivációja, elkötelezettsége lényegi összetevője az eredményes együttműködésnek. Ide 

tartozik az a mentális terhelhetőség is, ami a nehéz helyzetben levő tanulók hatékony 

segítéséhez szükséges. 

  

23,33% 

9% 

4,00% 

rendszeres szülői
kapcsolattartás

tanuló szociális
hátterének megismerése

tanári kapcsolattartás
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6. ábra: A mentor személyes kompetenciái, N=450, % 

 

 

A fentebb leírtakat és a 6. ábrán megjelenő jellemzőket néhány mentori válasz idézése kissé 

részletesebben, közelebbről is szemléltetheti: 

„Legyen sok türelme. Ne várjon látványos javulást.”  

„Sok kitartásra lesz szüksége, mert az elismerés várat magára.”  

„Csak abban az esetben vállalja, ha szívvel-lélekkel tudja csinálni. Erőn felül ne vállalja.” 

„Nem csak a tanulásra, hanem a lelki-mentális gondozásra is fel kell készülni.” 

„Csak akkor vállalja, ha kellően toleráns a tanulókkal, képes szeretettel, megértéssel 

közeledni a problémás esetekhez. Nem omlik össze a sok-sok probléma láttán.” 

„Elhivatottság, empátiát hordozza magával, előítéletek nélkül végezze tevékenységét.”  

„Következetesség, empátia, példaadás/példakép kialakítás. Rendkívüli erőt és energiát kell 

belefektetni ezekbe a gyerekekbe, tulajdonképpen erre az időre és utána saját gyerekekké 

válnak – így lehet eredményt elérni.”  

A mentorálás gyakorlata 

A mentorok, bár feladatuk nem korlátozódik csupán a tanítás segítésére (erről bővebben: 

Kállai, 2015) e nyitott kérdésre adott válaszaikban a tanulási-tanítási folyamatokkal 

kapcsolatban is adtak információkat. A pedagógusok közel tizede említette (lásd 7. ábra), 

hogy fontosnak tartja a mentori munka során a tanulási-tanítási folyamat megtervezését a 

hosszú távú eredmény elérése érdekében, melyet a folyamat megkezdésekor szintfelmérés, 

értékelés, és pályaorientációs beszélgetés is megelőzhet (attól függően, mennyire ismeri a 

9% 8,66% 8,44% 

5,77% 5,33% 4,88% 
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mentor a tanulót). Ez fontos elem, mert minden mentoráltról fejlesztési terv készül a program 

keretein belül, és a fejlődést folyamatosan jelölni, elemezni szükséges. A tanulási-tanítási 

folyamatok kapcsán a mentorok kiemelték a megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazásának 

fontosságát, mely felhívja a figyelmet arra, hogy ezen a területen szükséges lehet a mentorok 

támogatása, ösztönzése új pedagógiai módszerek alkalmazhatóságára, megismerésére, de ez 

kifejezetten fontos elem figyelembe véve a program hátrányos helyzetű célcsoportját is. Ennél 

kevesebben, a mentorok mindössze 2,66%-a hangsúlyozta tanácsai között a tanulók számára 

átadható tanulási technikák tanítását, mely szintén meghatározó lehet a hátrányos szociális 

környezetből kikerülő gyermekek iskolai eredményességének támogatásához.  

7. ábra: A tanulási-tanítási folyamatra vonatkozó tanácsok, N=450, % 

 

 

A tanulásmódszertani felkészültségnek, a széleskörű pedagógiai eszköztár használatának és a 

folyamatok megtervezésének hangsúlyozására az alábbi, mentoroktól származó idézetek 

mutatnak példákat:  

„Legyen felkészült tanulási technikákban, tanulói mérések elvégzésében, a hozzáadott 

érték meghatározásában. Legyen érzékeny a társadalmi problémák iránt, gondolkodása 

legyen gyerekközpontú.”  

„Kutasson a jó módszerek iránt.”  

„Az új pedagógiai módszereket bátran használják.” 

„Felmérni a fejlesztendő területet, ehhez módszereket kiválasztani.” 

„Tanácsolnám a tanuló alapos megismerését, hatékony tanulási stratégiák elsajátítását, 

őszinte, közvetlen kapcsolat kialakítását.” 
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5% 
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tanulási-tanítási
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„Mindenképpen foglalkozzon a tanulásmódszertannal, az alapoknál kell kezdeni 

(helyesírás, olvasás, számtani alapok).” 

„Alkalmazzon változatos módszereket, tegye foglalkozásait minél színesebbé.” 

„Új módszereket, új tanulási, tanítási technikákat tud alkalmazni a mentoráltakkal.” 

„Felkészülés a tanulási és a konfliktuskezelési technikákból.”  

„Játsszon sokat a mentorált gyermekkel!” 

„Naprakész információkkal rendelkezzen mentoráltjáról. Okosan, és reálisan tervezzen 

(képességek, énkép, attitűdök). Követhető, korrekt, következetes legyen. Türelmes és 

megértő, valamint befogadó legyen. Sose felejtsen el értékelni, ne szülő vagy tanár pótló 

akarjon lenni.” 

„Az első foglalkozásokon először mérje fel a tanulási képességeit, érzelmi szintjét, 

beszéltesse a szociális körülményeiről.”  

„Fontos az előzetes tudásszint felmérése, egyénre szabott mentorálási terv kidolgozása, 

folyamatos, következetes munka, szaktanári segítségkérés szükség esetén.”  

„Rendszeresség, tudatos készülés, pontosság, türelem, jókedv, bizalom.” 

„Készítsen feljegyzéseket minden egyes alkalomról, és vonjon le belőlük megfelelő 

következtetéseket, amelyek előbbre vihetik a közös munkát.” 

„Keresse meg, hogy mi okoz nehézségeket és arra fektessen nagyobb hangsúlyt.” 

„A legfontosabbak az első beszélgetések (család, barát(nő), osztályközösség). Céltudatos, 

következetes tanulásirányítás. A segítés legyen a mentor elsődleges feladata, és ezt 

tudatosítsa a mentoráltjában is többször.”  

„A fejlesztési terv elkészítése előtt mérje fel a tanuló erősségeit, gyengeségeit, érdeklődési 

körét és vele közösen, későbbi céljainak figyelembevételével állítja össze azt. Legyen 

alapos, következetes, kérjen segítséget mentortársaitól.”  

 

A mentor felkészültsége 

Az Útravaló ösztöndíjprogram egyik gyenge pontja, hogy a mentorok számára a kötelező 

jellegű, főként adminisztratív feladatokon túl nem ad szakmai jellegű támogatást, a humán 

erőforrás fejlesztése e területen az elmúlt években nem valósult meg. Ennek tükrében 
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különösen fontos, hogy a mentorok említettek olyan tényezőket is, amelyek kifejezetten a 

mentori felkészüléshez, önfejlesztéshez és a mentori munka mindennapjaihoz köthetőek. A 

tanácsok valóban hasznosak lehetnek a kezdő mentorok számára, hiszen bemutatják a 

mentorok napi tevékenységeit, konkrét tanácsokat is adnak arra nézve, hogy mivel szükséges 

időt tölteni, a mentori feladatok kezdetén pedig segítséget nyújthatnak a kezdő mentorok 

számára a már tapasztaltabb kollégák tanácsai.  

A legtöbb mentor a mentori felkészülés kapcsán elsősorban az adminisztrációs terheket 

említette (lásd 8. ábra). Tanácsaik arra hívják fel a figyelmet, hogy erre a tevékenységre 

rendszeresen időt kell szánni, az adminisztrációval való foglalkozás a programban alapvető 

fontosságú. Ugyanakkor a mentori tevékenységre való felkészülésről és önfejlesztésről szóló 

válaszok – különösen az interjúkban – azt is mutatják, hogy a mentorok a szűkös intézményi 

felkészítés kiegészítése érdekében leginkább önképzés útján készülnek fel a mentori 

feladataikra, melyben mind a személyiségfejlesztés, mind a pedagógiai módszertan 

továbbfejlesztése helyet kaphat. Ehhez igénybe lehet venni már tapasztaltabb kollégák 

ötleteit, módszereit is, ami az egymástól való tanulás lehetőségeit hordozza magában. Az 

alábbi idézet egy mentor felkészülését, és annak forrásait mutatja be: 

„Elkezdtem egy kicsit utána olvasgatni, ugye a mentorálás az nem feltétlenül csak a 

szaktárgyi tudást kell, hogy jelentse, hanem különböző módszertani dolgokat. A főiskolán 

tanultak már egy kicsit feledésbe merülnek így az évek alatt, meg lehet, hogy már nem is a 

legideálisabbak a mai gyerekek megmunkálására, úgyhogy ilyen szakmai folyóiratokat, az 

internet lehetőségeit kihasználva, illetve a továbbképzésen, a módszertani továbbképzésen a 

szaktárgyamon belül hallottakat használom leginkább. Illetve kollégákkal beszélgetve, új 

módszerek megismerésével próbáltam minél jobb mentorrá válni.” (mentor) 

8. ábra: A mentor felkészüléséhez, fejlődéséhez kapcsolódó válaszok, N=450, % 
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Bár néhányan vannak, akik azt gondolják, hogy a mentorok számára a programban való 

részvétel „Jó önismereti tréning, szép sikereket lehet elérni olyan tanulókkal is, akikről nem 

gondoltuk volna.”, a válaszok közt több mentor is megfogalmazott negatív véleményt a 

program, illetve a mentori tevékenységek kapcsán. A legtöbben, akik rossz tapasztalatokat 

szereztek, főként arra hivatkoztak, hogy aránytalanul időigényes, és sok munkát emészt fel a 

feladat. Meglátásuk szerint a befektetett munka több esetben nem térül meg anyagilag, hiszen 

a pénzügyi ösztönzők nem elég magasak, valamint a tanulók tanulmányi eredményeinek 

javítása terén elért eredmények is csekélyek lehetnek (a válaszadók 5,11%-a fogalmazott meg 

ilyen tartalmú véleményt).  

A mentorálás intézményi jellemzői 

A mentorálás folyamatát különböző szintű háttértényezők is alapvetően befolyásolhatják. Az 

interjúk elemzése során fontos háttértényezőként jelent meg a program pályázati 

feltételrendszere (ezen belül konkrétan a tanulmányi ösztöndíj differenciálása, amelyet a 

tanulók motiválásához való jó eszköznek tartanak a mentorok, valamint a pályázati rendszer 

átláthatósága). Ugyancsak fontos szempont az is, hogy az iskola szintjén milyen támogatást 

élvez a programban való részvétel, miként oldják meg például a mentor-mentorált párok 

kialakítását: az intézmény vagy a tanuló választja-e ki a későbbi, lehetséges mentorát. A 

mentori tevékenységre hatással lehetnek továbbá a mentorált egyes jellemzői (motivációja, 

tanulmányi teljesítménye), és a mentor és a mentorált munkafolyamata is. Az interjúk 

elemzése kapcsán kirajzolódott, hogy a mentori foglalkozások tevékenységei, módszerei és 

formái (melyek közt találhatunk egyéni vagy csoportos mentorálást egyaránt) is hatást 

gyakorolhatnak a mentorálási folyamat kimenetelére. Fontos jellemzője még a mentorálás 

háttértényezőinek a mentor kapcsolattartási formája, kiterjedtsége, rendszeressége és a mentor 

jellemzői (motiváció, a mentor-mentorált kapcsolat jellemzői). A mentori tevékenység 

összetevőit és a tevékenységet befolyásoló háttértényezőket az interjúk narratíváinak 

elemzése után fogalmi hálóban jelenítettük meg a 9. ábrán.  
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9. ábra: A mentori tevékenység háttértényezői 
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Az előzőekből már kitűnt, hogy a mentor-mentorált kapcsolat minősége igen fontos a 

hatékony együttműködéshez, mégis, ha az intézményi jellemzőket vizsgáljuk arra nézve, hogy 

miként történik a mentor és a mentorált összekapcsolása, nagyon esetleges és vegyes képet 

kapunk. Egyes intézményekben az intézmény vezetése választotta ki a mentorokat a mentorált 

részére, más intézményekben a pedagógusok (zömmel osztályfőnökök) említették a 

tanulóknak a lehetőséget, és ők voltak azok, akik segítettek nekik a megfelelő mentor 

megtalálásában. Ez a gyakorlat nem minden esetben bizonyult egyszerű feladatnak: 

előfordult, hogy több tanár nem vállalta a mentorálást a megelőző évek rossz tapasztalatai 

miatt, ezért külső mentorokat kellett keresnie az intézménynek, vagy a tanárok kapacitása 

nem volt elegendő a pályázáshoz. Szerencsésnek mondható az a gyakorlat, hogy a legtöbb 

intézményben a mentorált kereste meg és kérte föl mentorának az iskolában tanító 

pedagógust.  

„Amikor idekerülnek a gyerekek, akkor még nem ismerjük egymást. Tehát akkor csak úgy, 

hogy az osztályfőnök is nézi, hogy neki még van három gyereke, akihez nézi, kérdezgeti a 

többieket, hogy neked van már öt, mert ugye ötnél többet nem lehet, hogy neked van már öt? 

Nézd csak, nekem még van egy ilyen gyerekem, akivel jó lenne, mert ennek is kellene a 

támogatás, és akkor próbáljuk már meg…” (mentor) 

„Van most is pár külsős mentorunk. És az itteni kollegák meg már elvesztették a 

lelkesedésüket. Ugye voltak visszafizetések, meg vannak bizonytalanságok, és utána meg erős 

a számonkérési rész, ezért lecsökkent azoknak a száma, akik vállalják a mentorálást is. Ugye 

hiába lenne több gyerek, nem talál magának mentort.” (mentor). 

„Hát nem tudom, hogy lehetett volna-e beleszólásom, mert nem kérdeztem semmit, hanem 

igazgatónő behívott, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy gyerekekkel kell külön foglalkozni, ez 

viszont nagyon tetszett, és mondtam, hogy természetesen vállalom, és utána amikor jött, hogy 

hány gyerek lenne, kicsodák, mondtam, hogy igen. Tehát nem vitatkoztam.” (mentor) 

A mentorálás formáinak elemzésekor kitűnt, hogy a mentorok felváltva használják a 

csoportos és az egyéni mentorálás módszerét. A mentorok számára praktikusnak tűnik a 

csoportos módszer, hiszen több mentorált vállalása esetén a tantárgyi korrepetálások 

alkalmával nem szükséges egyenként átadniuk a szaktudást. Ugyanakkor előtérbe kell 

helyezni, hogy a mentoráltaknak szüksége lehet egyéni konzultációkra is a tanulmányi 

nehézségeken kívüli problémák megoldásához. Az interjúk alapján elmondhatjuk, hogy a 

mentorok mindkét mentorálási formát egyaránt használják, és többnyire jól osztják be a 

mentorálási időt, tevékenységeket.  
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„Érdekes dolog, mert korábban én azt gondolom, hogy talán még azt mondtam, hogy az öt 

gyerek is sok volt, akinek volt öt gyerek és külön-külön foglalkozott velük, és minden délutánja 

ráment. Viszont most, hogy úgy csinálgatják már, hogy összevontan, tehát van több gyerek is 

együtt, nekem is van két gyerek, ők egy osztályba járnak, velük simán. A tantárgyaik is 

ugyanúgy haladnak, tehát velük lehet együtt. Ez valahol egy kicsit könnyebbség ilyen téren, 

hogy lehet együtt, de ettől függetlenül az ő esetükben is van olyan, hogy ha olyan dolgot kell 

megbeszélni, akkor külön-külön.” (mentor) 
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Összegzés 

A mentorálás hatékonyságára irányuló, a nemzetközi szakirodalomban fellelhető vizsgálatok 

azt mutatják, hogy a részvétel az ilyen programokban általában szignifikánsan pozitív 

hozadékokkal jár, de arra is felhívják a figyelmet, hogy ezen hatások jellemzően inkább 

kisebb mértékű eltérések, esetleg átmenetiek, azaz a tevékenység lezárta után 

visszarendeződés is bekövetkezhet, illetve előfordulhatnak semleges vagy negatív (sok 

esetben nem szándékolt) hatások is, ha tartalmilag vagy szakmailag nem megfelelő a 

mentorálás. Rhodes (2005) vizsgálata kimutatta, hogy a kedvező hatások csak akkor 

jelentkeznek a mentoráláson alapuló programokban, ha a mentor és a mentorált között erős 

kapcsolat alakul ki, amelyet a kölcsönösség, a bizalom és az empátia jellemez. Egy jól 

felépített mentor-mentorált kapcsolat alapvetően három fő területen hozhat pozitív változást a 

támogatott életében: társas-érzelmi szinten (a szociális kompetenciák területén): segíthet 

elsajátítani és hatékonyabbá tenni a kommunikációt, valamint szerepe lehet az 

érzelemszabályozás megtanulásában is. Kognitív szinten a kapcsolat hatására tágulhat a 

diákok érdeklődési és látóköre, új gondolkodási módokat, értékeket sajátíthatnak el. Végül 

hatással lehet az identitás fejlődésére is: a mentor új lehetséges éneket, viselkedésmódokat 

jeleníthet meg a mentorált számára, új források fellelését segítheti, így például munka- és 

tanulási lehetőségeket nyújthat a fiatalnak, valamint modellezheti a társadalom által elfogadott 

viselkedést és értékeket.  

A mentorálás esetében kiemelt tényező az idő: a kutatási tapasztalatok alapján állítható, hogy 

a kedvező hatások megjelenéséhez és tartóssá válásához legalább egy évi közös munka 

szükséges, fél évnél rövidebb időtartam alatt még nem érzékelhetők szignifikánsan a 

lehetséges pozitív változások. A tevékenység fontos eleme, hogy partnerként, sokféle 

területen tapasztalják meg az együttműködés kedvező befolyását a részt vevő felek, illetve a 

program alkalmat teremtsen más, a mentorált számára fontos partnerek (például a szülők) 

bevonására is. Ugyanígy kulcsfontosságú az is, hogy a figyelem a mentorálást végző 

személyek felkészítésére is kiterjedjen, megfelelő (tovább)képzést, szupervíziót, igény esetén 

egyéni segítséget kapjanak. 

A fenti következtetéseket a BBBS-program tapasztalatai is megerősítik. A program a mentor-

mentorált kapcsolatok partneri, baráti jellegét, a rászoruló fiatalok számára biztosított 

rendszeres, személyre szabott törődést állítja középpontba, amelynek révén a mentoráltak 

személyiségének fejlesztése több területen is lehetővé válik, valamint nem szándékolt pozitív 

következmények megjelenése is várható (pl. alkohol- és drogfogyasztás csökkenése, a fiatalok 
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iskolai teljesítményének javulása, pozitív társas viselkedési formák kialakulása). A fiatalok 

formálásában a leghatékonyabb, barátságon alapuló mentor-mentorált kapcsolatokat a mentor 

részéről a következők jellemzik: a fiatal megismerésére szánt idő, aktív figyelem és együtt 

érző hallgatás, a mentorált bevonása a közös tevékenységekről való döntésbe, a mentorált 

véleményének figyelembe vétele, mindkettejük számára kielégítő közös tevékenység 

találására való törekvés.A BBBS program értékelése néhány általánosabb tanulsággal is 

szolgált, amelyeket más mentorprogramok megvalósításakor is érdemes figyelembe venni. A 

mentorprogram sikeréhez kulcsfontosságú a programba jelentkező mentorok alkalmasságának 

vizsgálata, a mentorok kezdeti tájékoztatása a program céljairól és alapelveiről, a mentor-

mentorált kapcsolatok alakulásának nyomon követése, valamint a mentorok munkájának 

szakmai és pszichológiai támogatása. A fentiek összességében a mentorok kezdeti képzésének 

és folyamatos továbbképzésének jelentőségére utalnak: a BBBS-programban kezdeti 

képzésben részesült mentorok szignifikánsan nagyobb arányban alakítottak ki a program 

céljainak megvalósításában hatékony mentor-mentorált kapcsolatokat, mint a programba 

előzetes képzés nélkül bekerült önkéntesek, akik között a sok szempontból diszfunkcionális, 

előíró kapcsolatokat kialakítók voltak többségben. 

Ahogy a hazai Útravaló program elemzéséből is kitűnt, a mentorok feladata rendkívül 

összetett, maguk a mentorok is nagyon sokoldalúan jellemzik saját tevékenységi körüket, és a 

mentoráláshoz szükségesnek mondott, említett kompetenciák, jellemzők sokfélesége is ezt 

igazolja. Az ösztöndíjprogramhoz tartozó mentorálás speciális abban a vonatkozásban, hogy a 

tanuló által ismert felnőtteknek csak bizonyos, meghatározott szakmai (jellemzően 

pedagógus) végzettséggel rendelkező köre lehet mentor, ami feltételezésünk szerint más 

szerepkört jelent. Ez be is bizonyosodott kutatásunkban. A mentorok által említett tanácsok 

összesítésénél markánsan kirajzolódott, hogy a mentorok legfontosabb mentori feladatnak a 

hagyományos pedagógusszerepen túlmutató, bizalomra és folyamatos kommunikációra épülő, 

és ezáltal hatékony és harmonikus mentor-mentorált kapcsolat kialakítását tekintik, amely 

magába foglalja a tanulás támogatása mellett a mentorált bátorítását, támogatását az élet 

valamennyi területén, életvezetési és pályaválasztási tanácsok átadását is jelentheti, a 

mentorált igényeinek megfelelően. A mentorok kifejezetten fontosnak tartják a sikeres 

tevékenységvégzéshez mind a szoros szakmai, mind pedig a szülőkkel való kapcsolattartást. 

Így a tanuló egyes tantárgyi elakadásai, vagy más jellegű nehézségek felmerülése esetén a 

mentor mint mentoráltja képviselője („ügyvédje”, érdekérvényesítője) konzultálhat a 

pedagógusokkal (vagy más szereplőkkel) a helyzet megoldása érdekében. A mentor szerepe 
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itt tehát nem korlátozódik csupán a korrepetálói, tanulástámogatási feladatokra, hanem olyan 

közvetítő jellegű tevékenységet is jelent, amely az adott problémára fókuszálva 

megoldásközpontú eredményt igyekszik elérni. A tevékenység eredményeképpen ennél jóval 

messzebb mutató hatást találunk: a mentorált személyiségének komplex fejlődését 

(önbizalom, önértékelés, kommunikáció, pozitív jövőkép stb.). A programban a nemzetközi 

példákkal ellentétben a mentor-mentorált párok kialakulását és munkáját sajnálatos módon 

nem segíti helyi (intézményi, települési vagy akár regionális szintű) iroda vagy ügynökség, 

hanem iskolai szinten, önszerveződéssel talál egymásra a pályázó mentor-mentorált pár. A 

program kialakításánál, fejlesztésénél és működtetésénél pedig nem hoztak létre olyan 

szakmai támogatási formákat, amelyek a mentorok képzésével, szakmai támogatásával 

foglalkoznának, lehetőséget adva az esetleges elakadások kezelésére, folyamatos motivációt 

biztosítva a megfelelő működés elősegítésére, a kiégés megelőzésére. A humán erőforrás 

tudatos és szervezett fejlesztése hiányában a feladatra legtöbben önképzéssel, legfeljebb 

kollégákkal konzultálva készülnek fel. A mentorok több olyan, főként szociális kompetenciát 

hangsúlyosan fontosnak tartottak a széles pedagógiai eszköztár ismerete és alkalmazása 

mellett, amely a mentori tevékenység sikerességét elősegíti, a mentor-mentorált kapcsolat 

működését támogatja, és tudatos fejlesztéssel alakítható.  
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