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Bevezetés 

1.1. Kontextus 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzés 

támogatása kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5/12) Megvalósíthatósági tanulmánya 

szerint a pedagógusi pálya során a pályára állás az első kritikus tényező. A pályán 

maradást döntően befolyásolja a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása, ennek 

sikeressége, az első években szerzett tapasztalat. A pályakezdők az első néhány évben 

olyan kihívásokkal találják magukat szembe, amelyek döntően befolyásolják a pályán 

maradásukat. Lényegében ekkor dől el, hogy a fiatal egész életére elköteleződik-e a 

katedra mellett, vagy inkább más területen keresi a boldogulását1. Fontos ezért a 

tapasztalt tanárok segítségnyújtása, a mentorálás, amely, amellett hogy meghagyja a 

kezdő tanár önállóságát, folyamatos segítségnyújtást jelent a pályakezdés első, kritikus 

éveinek során. Korábbi hazai kutatások szerint Magyarországon is jelentős traumaként 

élik meg a fiatal pedagógusok a pályakezdés időszakát.2 

Alprojektünk koncepciója szerint3, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését 

támogató rendszer számos eleme megegyezik a gyakornokok, illetve az őket közvetlenül 

támogató szakmai segítők számára külön fejlesztett, de nem elkülönülő rendszer 

elemeivel. Az egyik speciális elem a gyakornokok és szakmai segítőik támogatása, 

melyre pilot programot szervezünk 20 mentor és 50 gyakornok bevonásával.  

A szakmai segítők és a gyakornokok számára 15 - 15 órás felkészítő programot 

tervezünk, amely során a résztvevők 

- megismerik a pedagógus-életpályamodell szintjeit és kompetencia elvárásait,  

- a szakmai segítők alkalmassá válnak arra, hogy felkészítsék4 az általuk 

támogatott gyakornokokat a vizsgára, 

- a gyakornokok megkezdik felkészülésüket a pilot minősítő vizsgára. 

„A mentorképzést az Oktatási Hivatal fejleszti, és ők készítik fel a mentorokat. Az OFI a 

fejlesztési folyamatban úgy vesz részt, hogy a feltárt szakirodalmat átadja, és a mentor 

feladatait – saját pilot programunkra vonatkozóan - meghatározza. A mentorok és a 

gyakornokok további támogatása elválik az OFI és az OH esetében, de mindkét program 

a gyakornoki záróvizsgára készít fel. Ez terveink szerint az OFI esetében 20 iskolában (20 

                                       
1 Achinstein, B. (2006): New teacher and mentor political literacy: reading, navigating and transforming 
induction contexts. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 12(2), 123–138. 
Ulvik, M.–Smith K.–Helleve, I. (2009): Novice in secondary school – the coin has two sides. Teaching and 

Teacher Education, 25, 835–842. 
Ezer, H.–Gilat, I.–Sagee, R. (2010): Perception of teacher education and professional identity among novice 
teachers. European Journal of  eacher Education, 33(4), 391–404. 
Rizza, Caroline (2011): New teachers’ working experience: A secondary analysis of TALIS. Centre for Research 
on Education and Lifelong Learning, Econometrics and Applied Statistic Unit, Joint Research Centre, European 
Commission, Italy. 
2 Nagy Mária (2004): Pályakezdés mint a pedagógusképzés középső fázisa. Educatio, 3. sz. 375–390. 
3 Hunya Márta (2013): A pedagógus-továbbképzés és a képzésfejlesztés, valamint a pedagógusok szakmai 
fejlődése támogatásának koncepciója, 29. o. 
4 Képzésünket az OH 30 órás felkészítő képzése előzi meg, ennek ismeretében és arra alapozva készül el a 15 

órás képzési tervünk. 
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mentorral) 50 pályakezdő pedagógus vizsgára való felkészítését jelenti” (Hunya, 2013, 

29.). 

A TÁMOP 3.1.5. projekt fentiekből meghatározott céljai: 

- felkészítő program kidolgozása és megvalósítása a szakmai segítők illetve a 

gyakornokok számára, 

- a szakmai segítők támogatása a gyakornokok  

o minősítő vizsgára való felkészítésében, 

o pályára állásának megkönnyítésében, 

o pedagógus identitásának kialakításában/megerősítésében, 

- a gyakornokok  

o felkészülésének támogatása a sikeres pilot - minősítő vizsgára,  

o pályára állásának segítése. 

1.2. A tanári életpálya mint kontinuum 

Az európai gyakorlatban, a lisszaboni stratégiával összhangban, a pedagógus életpálya 

mint kontinuum jelenik meg. A pedagógus életpálya-modellben (a pedagógusok 

előmeneteli rendszerében) a pedagógusképzésnek, a pályakezdők mentorálásának 

(szakmai segítői támogatásának), és a pedagógusok folyamatos – egész pályafutás alatt 

zajló – szakmai fejlődésének, továbbképzésének egységes rendszerré kell összeállnia. 

A pedagógus életpálya szakaszaiban megvalósuló támogatási formák a következők: 

 A képzési szakasz, a tanárképzés ideje alatt a hallgató támogatását az iskolai 

környezetben a vezető tanár illetve a gyakorlatvezető mentor biztosítja. 

 A pedagógus életpálya bevezető szakaszában, vagy más néven a betanulás 

időszakában a kezdő tanárt (gyakornokot) a minősítő vizsga letételéig a szakmai 

segítő támogatja. A pályán eddig eltöltött idő a gyakornoki idő. 

 A folyamatos szakmai fejlődés, vagy más néven folyamatos szakmai képzés 

időszakában a segítség főként képzésekben és a szervezeti, valamint a hálózati 

tanulás lehetőségeinek megismertetésében/biztosításában valósul meg. Ekkor 

már a tanulás és a tanítás minőségének a fejlesztése a cél, a reflektív pedagógus 

magatartás kialakulásának segítése, illetve az innovatív tanárok támogatása.  A 

pedagógus pálya során a támogatás kontextusában a mentor, a coach, a co-

coach, a ktitikus barát, illetve a magyar terminológiában a tantárgygondozó és 

néhány speciális szakterületi szaktanácsadó jelenhet meg segítő személyként. 

1.3. A szakmai segítői támogatás rendszere  

A szakmai segítői támogatás szintjei  

- személyes (a szakmai segítő és gyakornok intézményes kapcsolata),  

- közösségi, kollegiális (a szakmai munkaközösségben dolgozó pedagógus 

kollégák,), valamint 

- intézményi (az iskolavezetés, a pedagógus tantestület szakmai segítsége). 
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A döntéshozók számára 2010-ben kidolgozott európai uniós dokumentum5 szerint a 

kezdő tanároknak háromféle támogatásra van szükségük (Handbook, 2010):  

1. A személyes támogatás. Ennek célja a tanári személyiség felépítése, a személyes 

és szakmai kihívásoknak való megfelelni tudás, az önbizalomvesztéssel szemben a 

személyes szakmai profil felépítése, a pályaelhagyás megelőzése. A támogatás 

elemei 

 mentori segítség és a társak részéről érkező támogatás, 

 biztonságos környezet megteremtése – ez a kihívások biztonságos, ítéletmentes 

megbeszélésének a lehetőségét jelenti, valamint a 

 kötelező munkaórák csökkentése. 

2. A közösségi támogatás. Ennek célja az, hogy a kezdő tanár egy szakmai közösség 

részévé váljon, ismerje meg az iskolai kultúrát. Ebben lényeges elem a támogató 

légkör. A dokumentum hangsúlyozza az iskolavezetők felelősségét abban, hogy a 

kezdő tanár az iskola részének tekinthesse magát. A támogatás elemei 

 mentori támogatás, 

 kollaboratív munkaformák, lehetőségének megteremtése pl. együtt-tanítás (co-

teaching). 

3. A szakmai támogatás. Célja a kezdő tanár kompetenciáinak fejlesztése, a 

folyamatos szakmai fejlődés útjának előkészítése. A támogatás elemei 

 a szakértői támogatás, például a képző egyetemek részéről, 

 a kezdő és tapasztalt tanárok szakmai tapasztalatainak megosztása, kicserélése 

különböző iskolák között (Handbook, 2010). 

 

A támogatás a dokumentum szerint négy, egymásba illeszkedő alrendszeren alapul. Ezek  

 a mentorrendszer (személyes/csoportos támogatás), esetünkben ez a szakmai 

segítői támogatás; 

 a szakértői támogatási rendszer (szemináriumi jellegű foglalkozások a 

felsőoktatási intézmény, illetve szakmai-szolgáltató szervezet részéről); 

 a társak rendszere (informális illetve formális kapcsolatokban, szeminárium 

keretében vagy internetes felületen keresztül valósulhat meg);  

 az önelemzés, önreflexiók rendszere (Stéger, 2010). 

 

A TÁMOP 3.1.5. 3. alprojektjében a gyakornokok támogatásának témájában a fenti négy 

alrendszerből három elemet valósítunk meg, felsőoktatási intézményeket nem vonunk be 

a munkába. 

 Fokozzuk a mentori támogatás intenzitását és szakszerűségét,  

 a társak együttműködéséhez internetes felületet biztosítunk és  

 műhelymunkákkal segítjük a formális kapcsolatok kialakításának lehetőségét. 

 Fejlesztjük az önreflexiós képességet és  

 olyan technikákat mutatunk meg, amelyekkel hatékonyabban aknázhatók ki a 

mentori támogatásban rejlő lehetőségek.  

A támogató rendszer elemeit annak tudatában dolgozzuk ki, hogy a pályakezdés 

időszaka alatt nyújtott szakmai támogatás kiemelkedően fontos. Ez az időszak 

átmenet a képzésből a gyakorlatba, szocializációs szakasz, amely alatt lezajlik a 

gyakornok beilleszkedése a szakmai közösségekbe és az adott iskolába (Feiman-

                                       
5 Commission Staff Working Document – Developing Coherent and System – wide Induction Programmes for 

Beginning Teachers – A Handbook for Policymakers, Brussels, 2010 
http://ec.europa.eu/education/news/doc/sec538_en.pdf 
 

http://ec.europa.eu/education/news/doc/sec538_en.pdf
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Nemser és tsai, 1999, In: Szénásiné, 2010), illetve ekkor zajlik a tanári identitás, 

érlelődése, kiforrása is (Stéger, 2010). 

 

1.4. A tanári kompetenciák, a szakmai segítő szerepe a 

gyakornokok mesterségbeli tudásának fejlesztésében  

A szakmai előmeneteli rendszerhez kapcsolódó szintelírásokban a tanári kompetenciák a 

tudás, a képességek/készségek és az attitűdök hármasságában fogalmazódnak meg. A 

tanárképzésben megszerezhető kompetenciákra vonatkozóan A tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneteli követelményeiről szóló 

(8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete (a tanárképzésben szerezhető tudás, 

készségek, képességek megfogalmazása), valamint a Nemzeti alaptanterv irányadó. A 

kompetenciák a következők: 

1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése 

2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 

3. Szakmódszertani és szaktárgyi tudás 

4. A pedagógiai folyamat tervezése 

5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása 

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése 

7. Kommunikáció, szakmai együttműködés és pályaidentitás 

8. Autonómia és felelősségvállalás. 

 

 

1. ábra: A pedagógus kompetenciák 
(Forrás: TÁMOP 3.1.5.1. Alprojekt, 1. tématerület) 

 

A szintleírások a szakmai kompetenciákhoz (ezeken belül az őket alkotó három 

komponenshez) kapcsolódóan keretezik a pedagóguspálya egyes szakaszait és 

támpontot adnak ahhoz, hogy a pedagógusok a munkaköreikben a megfogalmazottakhoz 
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képest milyen előrehaladást értek el. A magasabb szint leírása az előző elvárásait is 

értelemszerűen magában foglalja. Koncepciónkban a Gyakornok, és a mentori 

(esetünkben szakmai segítői) feladatok ellátásával megbízható Pedagógus II., illetve a 

Mestertanár fokozatban tevékenykedő pedagógusokról beszélünk6. 

A felsőoktatásból kikerülő, megfelelő elméleti tudással rendelkező kezdő pedagógus még 

híján van a kellő szakmai tapasztalatoknak. Az indukciós szakaszban, mely a pedagógus 

életpálya modell szerint 2-4 évig tart, szakmai segítő támogatja a gyakornokot a 

képzésből a gyakorlatba való átmenetben. Segíti a beilleszkedést a szakmai 

közösségekbe és az adott iskolába7, illetve támogatja a szakmai identitás alakulását, 

érlelődését8. A betanulás időszakában a szakmai segítő a pályakezdő szakmai 

(szaktárgyi, oktatási-nevelési kérdések), személyes (a tanári identitás alakulása, érzelmi 

támogatás) és közösségi beilleszkedését (integráció az iskolai, szakmai közösségekbe) 

támogató tevékenységet is folytat9. 

A szakmai segítő – az OFI TÁMOP 3.1.5. 1. alprojektje szintleírásában 

megfogalmazottakat alapul véve – meglévő, a Pedagógus II. szint leírásában 

megfogalmazott kompetenciái mellett képes nemcsak a tanulók, hanem kollégái, 

esetünkben a gyakornokok támogatására is. Világos, koherens pedagógiai nézetekkel 

rendelkezik, kollégái nézeteit képes befogadni és a sajátja mellett érvelni. Együttműködik 

más kollégákkal és a nevelési-oktatási folyamat egyéb szereplőivel, elfogadó attitűd 

jellemzi. Szaktárgyi tudása átfogó, változatos pedagógiai módszerekkel, hatékony 

tanulásszervezési eljárások segítségével közvetíti ismereteit, és ebben képes és kész 

támogatást nyújtani kollégáinak is. Szakmailag folyamatosan fejlődik és együttműködik a 

szakmai tapasztalatok megosztásában. Ismeri a köznevelés jogszabályi környezetét, 

átfogóan látja és képes alkalmazni a pedagógiai programot, a helyi tantervet, 

együttműködik és támogatja kollégáit az oktató-nevelő munka, a kompetenciafejlesztés 

tervezésében. Ismeretei átfogóak a tanuláselmélet, a tanulásszervezés és a tanulói 

motiváció fejlesztése területén is. Adaptív tanulói környezetet alakít ki. Önmagát és 

társait is tudja értékelni, nyitott a visszajelzésekre, alkalmazza a fejlesztő, személyre 

szabott értékelési eljárásokat. Reflektív gyakorlat és elemzés jellemzi munkáját és képes 

ebben kollégáit is támogatni. Kommunikációja példa értékű, nemcsak az osztálytermi 

gyakorlatban, hanem a pedagógus társakkal, a tanóraelemzés résztvevőivel és a 

nevelési-oktatási folyamat egyéb szereplőivel is. Szakmai párbeszédeket kezdeményez, 

támogató az egymástól tanulásban. Hivatástudat és a folyamatos szakmai fejlődés 

igénye jellemzi, meg tudja határozni szakmai jövőképét, a fejlődés szükséges 

                                       
6 A Nkt. (2011 CXC tv) 64-65. §, a Nkt 94. § (4) g pontja, valamint a kormányrendelet Nkt 95. § (3) 

rendelkezik a pedagógusok előmeneteli rendszeréről. Eszerint a Pedagógus II. fokozatba kerülnek azok, akik 
legalább 8 évet a pedagógus pályán töltöttek, és az I. minősítő eljárásban sikeres minősítést szereztek. Ebben 
a fokozatban a pedagógus többletfeladatokat is elláthat (mentortanár, munkaközösség-vezető, 
intézményvezető, szakértő). A Pedagógus III. (mesterpedagógusi) kategóriába való továbblépés nem kötelező, 
csak azok számára szükséges, akik szakértői, szaktanácsadói, vezetőtanári, mentori vagy vezetői feladatokat 
akarnak vállalni.  A rendelkezések 2013. 09. 01-jén lépnek hatályba. 

 
7 Feiman-Nemser és tsai, 1999, In: Szénásiné Steiner Rita (2010): Mentorprogramok az Egyesült Államokban. 

In: A mentorképzés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkésztése 
8 Stéger Csilla (2010): A pályakezdő tanárok bevezető támogatási rendszerével kapcsolatos uniós 

törekvésekről 
9 Developing Coherent and System-wide Induction Programmes…(2010) URL: 

http://ec.europa.eu/education/news/doc/sec538_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/education/news/doc/sec538_en.pdf
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tendenciáit, önfejlődésének irányait, feladatait. Támogatja a tanulók és a kollégák lelki 

egészségének megőrzését. Érett, autonóm, jogkövető személyiség, aki felelősséget vállal 

az intézmény fejlődéséért is. M. Nádasi Mária10 (2010) a mentori kompetenciákat a 

következő táblázatban ismerteti: 

 
Tudás 

(mit ismer, mit ért, miben 
tájékozott) 

 
Képességek  

(legyen képes mire képes, mit 
tud végrehajtani) 

 
Attitűdök, nézetek 

(mit tart fontosnak, mi iránt 
elkötelezett, mit fogad el a 
pedagógus) 

 

megbízható tudás a szakjában, 
szakterületén  

legújabb szakterületi 

ismeretek iskolai nevelésbe 

való beépítésének képessége 

elkötelezett a kezdő 

pedagógusok támogatása 

mellett 

tájékozottság pedagógiai, 

pszichológiai és 
szakmódszertani területen 

ezek iskolai alkalmazásának 

képessége 

nyitott, érzékeny mások 

pedagógiai tevékenységének 

értelmezésére 

megfelelő módszertani, 
kommunikációs ismeretetek a 
kollegiális kapcsolat 

kialakításához  

a kollegiális kapcsolatok 

kiépítésére és fenntartására 

való képesség 

nyitott, érzékeny a másik 

szakmai nézőpontjának 

megismerésére 

ismeretek a tanácsadás 
területén   

a tanári és kollegiális 

kommunikációs stratégiák 

alkalmazásának képessége 

elfogadja azt, hogy saját 

szakmai megújulása, 

nyitottsága feltétele annak, 

hogy mások tevékenységét 

támogassa 

szaktárgyhoz kapcsolódó 
tanulás-módszertani eljárások 
ismerete 

ezek átadásának képessége  

tájékozottság a pedagógust 
segítő szakemberek 
munkájáról   

képesség a pedagógust segítő 

szakemberekkel való 

kommunikációra, 

együttműködésre 

 

 képes a kezdő pedagógus 

nézeteinek feltárását segíteni,  

 

 képes a kezdő pedagógus 

tevékenységének 

megtervezését segíteni, 

elemezni, értelmezni, 

fejleszteni, szükség esetén 

alakítani 

 

 képes pedagógiai tanácsait 

megfogalmazni, megindokolni, 

átláthatóvá tenni, elméletileg 

értelmezni 

 

 

                                       
10 M. Nádasi Mária (2010): A közoktatási mentorképzés koncepciója – nyitott kérdések 
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A gyakornok általában kész, alkalmas és nyitott az együttműködésre, elfogadja a 

szakmai segítő támogatását. Képes ezzel a támogatással pedagógiai nézeteinek reflektív 

értelmezésére, elemzésére, értékelésére és – ha szükséges – korrigálására. Képes 

felismerni szakmai hiányosságait, és elfogadja a szakmai segítséget azok 

csökkentésében. Pályaidentitása szempontjából lényeges elem, hogy tudatában legyen 

annak, hogy saját személyisége az egyik legfontosabb munkaeszköze, ezért 

folyamatosan fejleszti önismeretét. Fejlődése érdekében folyamatosan figyeli és – 

kezdetben mentori11 támogatással – elemzi viselkedésének, tevékenységeinek másokra 

gyakorolt hatását, környezetének ezzel kapcsolatos jelzéseit. Folyamatosan elemzi, 

mentori támogatással értékeli munkáját, fejleszti szakmai felkészültségét és gyakorlatát. 

Képes irányítás mellett a szakmai kérdések átgondolására és a felmerülő kérdésekben 

megfelelő válaszok kidolgozására, pedagógiai gyakorlatának elemzésére és fejlesztésére. 

Növekvő önállóság mellett elfogadja a szakmai segítő támogatását a tanulók 

személyiségének fejlesztésében, az ezzel kapcsolatos tevékenységek elemzésében, a 

megfelelő módszerek kiválasztásában, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésében, 

a tanulói csoportok működtetésében, az elfogadó, befogadó nevelési környezet 

megteremtésében valamint a konfliktusok felismerésében és kezelésében. Egyre nagyobb 

önállósággal képes alkalmazni a képzésben tanult módszereket, eljárásokat, 

tanulásszervezési módokat, elfogadja a szakmai segítő javaslatait és támogatását a 

szakmódszertani kérdésekben. Folyamatosan növekvő felelősséggel tud választani a 

megoldások közül a konkrét célokhoz, szituációkhoz alkalmazkodva. Segítséggel képes 

megtervezni pedagógiai munkáját a helyi tanterv, a tanmenet, a tematikus terv, az óra-, 

illetve foglalkozásterv szintjén. Képes munkáját az éves tervben, és a tanórák szintjén a 

tanulócsoportok igényeihez igazítani. Terveit reflektív módon igyekszik elemezni, ebben 

elfogadja a szakmai segítő támogatását. Fokozódó önállósággal képes kiválasztani a 

tananyag súlypontjait, megtervezni és megteremti a taneszközök és a pedagógiai 

környezet összhangját. Módszereket és szervezési formákat választ, biztosítja a tanulói 

motivációt, meghatározza a tanulási-tanítási stratégiát, és a tanulásszervezési eljárások 

közül egyre tudatosabban választ. Kezdetben mentori segítséggel, majd egyre 

önállóbban személyre szabottan értékeli a tanulók munkáját, értelmezi az eredményeket 

és fejleszti mind a tanulók, mind a maga munkáját, a saját és a tanulók személyiségét. 

Arra törekszik, hogy felismerje a kommunikációs nehézségeket általában, és saját 

magára vonatkoztatva is. Kezdetben mentori támogatással értelmezi azokat, illetve ezen 

a téren is fejleszti önmagát. Igyekszik tényszerű tájékoztatást adni a tanulókról a 

szülőknek és a nevelési-oktatási folyamat egyéb szereplőinek. Képes együttműködni az 

őt támogató kollégákkal, a szakmai segítőjével, pedagógus kollégáival, az iskola más 

munkatársaival, a vele (szakmai) kapcsolatba kerülő szereplőkkel. Képes 

együttműködésre a kollégákkal szakmai programok megvalósításában. Képes egyre 

nagyobb önállósággal részt vállalni az intézményi fejlesztéseket célzó munkában. 

                                       
11 A mentor fogalmát koncepciónkban a szakmai segítő fogalmára is vonatkoztatjuk ott, ahol ez releváns 
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Törvényi háttér és alapfogalmak 

2.1. A bevezető szakasz kulcsszereplői és fő elemei 

A pedagógus életpálya-modell, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről a 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik
12

 A TÁMOP 

3.1.5 gyakornokokat támogató pilot programjának terve szempontjából 

lényeges elem, hogy a törvény „kerettörvény”, a részletes szabályozásról a 

korábbi tervek szerint a 2012. második félévében kiadásra kerülő 

kormányrendelet szól, a Nkt. 94. § (4) g) pontjának felhatalmazása alapján, s 

bár a Nkt. 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. 

szeptember 1-jén lép hatályba, a kormányrendelet még nem készült el. 

2.1.1 A gyakornok 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása, valamint a 

138/1992. (X. 8.) kormányrendelet
13

 alapján gyakornok „Az a közalkalmazott, aki nem 

rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptevékenységhez 

tartozó munkakörbe, határozatlan időre történik a kinevezése.” A közoktatásban dolgozó 

tanárok esetében ez 2007. szeptember 1-jétől érvényes. 

A nemzeti köznevelési törvény 64.§ alapján azok a pedagógusok, akik még nem töltöttek 

el két évet a pályán, a jogszabály érvénybe lépésekor gyakornoki fokozatba kerülnek. A 

pályán eltöltött második év után, de négy éven belül, minősítő vizsgával kerülhetnek a 

Pedagógus I. fokozatba, ami a pályán maradás feltétele. 

2.1.2 A szakmai segítő (mentortanár) 

A szakmai segítő a gyakornokok személyes és szakmai támogatását valósítja meg a 

pályakezdő tanárok munkájának első, kritikus éveiben
14

.  

A Nemzeti köznevelési törvény 64-65. §, a 94. § (4) g pontja, valamint a 95. § (3) 

rendelkezik a pedagógusok előmeneteli rendszeréről. A törvénykoncepció szerint a 

Pedagógus II. fokozatba kerülnek azok, akik legalább 8 évet a pedagógus pályán 

töltöttek, és az I. minősítő eljárásban sikeres minősítést szereztek. Ebben a fokozatban a 

pedagógus többletfeladatokat is elláthat (mentortanár, munkaközösség-vezető, 

intézményvezető, szakértő lehet). A Mesterpedagógus fokozat elérésének feltétele a 

pedagógus szakvizsga megszerzése, legalább 14 éves pedagógusi munkaviszony, 

valamint a második minősítés megszerzése. A pedagógus III. (mesterpedagógusi) 

kategóriába való továbblépés nem kötelező, csak azok számára szükséges, akik 

szakértői, szaktanácsadói, vezetőtanári, mentori vagy vezetői feladatokat akarnak 

vállalni.  A mentortanári feladatok ellátásának tehát a koncepció szerint törvényi feltétele 

                                       
12 Magyar Közlöny 2011. évi 162. szám 
13 A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 
14 Gondoljuk újra az oktatást (Rethinking Education Strategy). Brüsszel/Strasbourg, 2012. URL: 

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
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az, hogy a mentoráló pedagógus legalább a Pedagógus II. fokozatba legyen besorolva. 

Az átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezések még nem születtek meg. 

2.1.3 A gyakornoki szabályzat   

A program szempontjából jelenleg releváns rendelkezést a 138/1992. (X. 8.) 

kormányrendelet
15

 tartalmazza. 

A szakmai segítőről a 4/A§ (6) (7) (8) (9), a gyakornoki szabályzatról a 4/B§ szól
16

.A 

gyakornoki időről a 2008. évi LXI. tv 4. § (6), a szakmai segítőről a 4. § (11) 

rendelkezik
17

. 

A Nemzeti köznevelési törvény 97.§ (20) szerint a nevelési-oktatási intézményben… aki 

két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, gyakornok fokozatba kerül 

besorolásra 2013. szeptember 1-én, amennyiben bevezetik a pedagógus életpálya 

modellt.  

2.1.4 A szakmai segítő tevékenysége a jogszabályok szerint18 

A szakmai segítő figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét, segíti a gyakornoki 

követelmények teljesítését. Félévente, illetve a szakmai segítő személyének a (9) 

bekezdés szerinti változása előtt írásban értékeli a gyakornok munkavégzését. Az 

értékelésre a gyakornok írásban észrevételt tehet. 

A szakmai követelményekre figyelemmel a munkáltató gyakornoki szabályzatában 

állapítja meg a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségeket, különösen: 

- a szakmai követelmények részletes tartalmát, 

- a gyakornok és a szakmai segítő egyes kötelezettségeit, 

- a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeit, 

- az értékelés részletes szabályait. 

A jelenlegi szabályozás szerint a gyakornoki idő lejártának hónapjában a 

közalkalmazottat minősíteni kell. A minősítés során a 40. §-t azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy 

- a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közvetlen felettese véleménye mellett 

(ha személyük nem azonos) a szakmai segítő értékelését is köteles mérlegelni, valamint 

- a minősítés eredményeként „megfelelt” és „nem megfelelt” eredmény adható. 

A közalkalmazotti jogviszony e törvény erejénél fogva megszűnik, ha a közalkalmazott 

„nem megfelelt” minősítést kap. A közalkalmazotti jogviszony a minősítés eredményének 

40. § (5) bekezdése szerinti ismertetését követő tizedik napon szűnik meg. 

                                       
15 A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 
16 Hatályos: 2007. 09. 01–jétől 
17 Hatályos: 2009. 01. 01-jétől 
18 A 2008. évi LXI. Törvény, alapján, hatályos: 2009. I. 1-től 
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A Köznevelési törvény szerint Pedagógus I. fokozatba az léphet, aki megfelelt a 

gyakornokság lezárását jelentő „minősítő vizsgán”. A pedagóguspályára való visszatérést 

követően leghamarabb két év elteltével tehető le a minősítő vizsga, illetve szerezhető 

meg a minősítés. A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a 

gyakornok „nem megfelelt” minősítést kap. A jogviszony megszűnésének határidejét a 

jogszabály rögzíti. A mentorok (szakmai segítők) illetve a gyakornokok számára 

kidolgozott felkészítés a jelen koncepció szerint a gyakornoki vizsgára is felkészíti a 

gyakornokokat, illetve biztosítja a szakmai támogatást a pilot vizsga lezajlásáig. 

2.1.5 A szakmai segítő és a gyakornok feladatai a hatályos 
rendelkezések alapján19 

A szakmai segítő feladatai a jelenleg hatályos rendelkezések és a NEFMI 2007-es 

ajánlása alapján foglaljuk össze. A szakmai segítő feladata 

 a gyakornokkal egyeztetett gyakornoki program elkészítése, 

 a gyakornoki program jóváhagyatása az intézményvezetővel, 

 a gyakornok felkészítése, segítése, különös tekintettel: 

 az intézményre érvényes jogszabályok, intézményi dokumentumok 

megismertetésére, 

 az intézmény nevelési programjának, pedagógiai programjának, helyi 

tantervének megismerésére, értelmezésére és azok szakszerű 

alkalmazására, 

 a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, 

tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására 

 a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és 

eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására,  

 a közös tanmenet, óravázlat készítésére, módszerek átadására, 

 a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására.  

A gyakornoki szabályzatban ajánlásként megfogalmazott feladatok szerint a szakmai 

segítő:  

 látogatja a gyakornok tanítási óráit, 

 rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések 

megválaszolásához, 

 segíti a gyakornokot a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, 

folyamatosan ellenőrzi ezek teljesítését. 

 Értékeli a gyakornok teljesítményét, ezzel megalapozza az új pedagógus 

további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést, a gyakornok 

minősítését. Célszerű az értékelésbe bevonni mindazokat a pedagógusokat, 

akik az adott időszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének 

                                       
19 NEFMI, 2007; hatályos: 2008. 01. 01-től. Az internetről letölthető Gyakornoki szabályzat minta című 
dokumentum ajánlás. Forrás: http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/2007/gyakornoki-szabalyzat 

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/2007/gyakornoki-szabalyzat
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segítésében, és véleményüket összevetni a gyakornok önértékelésével. Az 

intézményvezetővel egyeztetve kell meghatározni a gyakornok további 

teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat. A gyakornok fejlesztő értékelését 

félévente
20

 a szakmai segítő készíti el. Célszerű olyan minősítő értékelést adni, 

amely kiemeli a fejlesztendő területeket. Ennek célja a gyakornok motiválása, 

szakmai fejlesztése, beilleszkedésének segítése. Az értékelésbe a szakmai 

segítő bevonja a gyakornok felkészítésében részt vevő más kollégákat is, 

valamint figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést.  

 A minősítést értékelő megbeszélés előzi meg21. Az értékelő megbeszélés 

javasolt lépései: a gyakornok önértékelése (mely összefoglalja a gyakornoki 

programban meghatározott célok elérésének értékelését is), a szakmai segítő 

értékelése, az eltérő vélemények megbeszélése, a problémák feltárása, 

megbeszélése, a következő időszak fejlesztési területeinek meghatározása, a 

résztvevők feladatainak meghatározása és a dokumentálás. Az értékelő 

megbeszélésen a szakmai segítő és a gyakornok vesz részt. A gyakornok 

értékelésének, minősítésének kiemelt szempontja lehet a tudás használata, a 

széleskörű pedagógiai tartalmi tudás (Falus, 2001)22, a probléma megoldási 

stratégiák, a célok jobb adaptációja és megváltoztatása a különböző tanulók 

számára. További szempont még az improvizációs készség, a döntéshozatal, a 

célok meghatározása, a tantermi hangulat, a tantermi események észlelése, 

képesség a tanulóktól érkező jelzések megértésére, érzékenység a kontextus 

iránt, valamint a tanulási folyamat figyelemmel kísérése és a visszajelzések 

adása a tanulóknak. Figyelembe veendő továbbá a feltevések ellenőrzésének 

gyakorisága, tisztelet a tanulók iránt, a tanítás iránti elkötelezettség, az 

együttműködés a nevelőtestületi közösséggel.  

 A minősítő lapon a minősítést nem megfelelt minősítés esetén indokolni kell, 

az indoklásnak valósnak, okszerűnek kell lennie.  A minősítő lapot az 

intézményvezető, a szakmai segítő és a gyakornok írja alá. 

A gyakornok a szakmai segítő támogatásával 

 részt vesz a nevelőtestület munkájában,  

 ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat is,  

 megismeri az intézményi feladatokat (ügyelet, helyettesítés),  

 felkészítést kap a tanórán kívüli tevékenységek lebonyolításához 

(kirándulás, ünnepségek),  

 megismeri az adott munkaközösség munkáját (megállapodások, 

szabályok),  

 megismeri a helyi kommunikációs szokásokat. 

                                       
20 A jelenleg hatályos rendelkezések szerint a szakmai segítő félévente írásban értékeli a gyakornok munkáját: 
2008. évi LXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról, hatályos 
2009. január elsejétől. 
21 A leírás a jelenleg hatályos rendelkezések alapján készült. 
22 Egy tárgy rendszeresen tanított, témakörei, példák, demonstrációk, a téma tanulása nehézségeinek 

ismerete, a tanulók hátterének, nézeteiknek és prekoncepcióiknak ismerete. 
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A Köznevelési törvény szerint23 a gyakornok minősítő vizsgán vesz részt. Háromtagú 

bizottság értékeli a gyakornok teljesítményét – súlyozottan figyelembe véve a tanórai 

tevékenységet– a következő szempontok alapján:  
 

 szakmai felkészültség, 

 a tanítási órák és foglalkozások, valamint a tanulók munkájának tervezése, 

szervezése, értékelése, 

 tanórai nevelő-oktató munka, 

 tanórán kívüli nevelő-oktató munka, 

 kapcsolattartás és együttműködés a gyermekekkel illetve tanulókkal, a szülőkkel 

és a munkatársakkal, 

 az adminisztratív teendők ellátása, 

 részvétel az intézmény szakmai munkájában és a fejlesztésekben, 

 a munkavégzés pontossága, 

 új módszerek iránti fogékonyság, 

 problémamegoldó képesség, 

 a pedagógus etikai szabályok tiszteletben tartása. 

 

A pedagógusi kinevezés feltétele az összes pontszám legalább 60 százalékának 

elérése. A minősítő vizsga teljesítése esetén a gyakornok belép a Pedagógus I. 

fokozatba. Amennyiben a pedagógust a minősítés eredménye nem jogosítja fel a 

továbblépésre, a minősítő vizsgát két év múltán, saját költségén még egyszer 

megismételheti. A megismételt vizsga sikertelensége esetén a pedagógus munkaviszonya 

pedagógusként megszűnik abban az intézményben, ahol addig dolgozott. Ha más 

intézményben alkalmazzák, saját költségén két év elteltével ismét megpróbálhatja 

letenni a minősítő vizsgát. 
24

 

2.2 A szakmai segítő és a gyakornok kapcsolatának keretei 

A szakmai segítő és a gyakornok közös munkáját az elméleti megfontolásokon túl az 

elvégzendő tevékenységek foglalhatják keretbe. Ennek lépései: 

 az első találkozás, a megismerkedés,  

 a kapcsolat értelmezése, 

 a keretek tisztázása, a találkozások, megbeszélések idejének kijelölése,  

 a reflexiós beszélgetések gyakorisága, a beszélgetések időtartalma, az 

összegzések beiktatása, 

                                       
23 http://www.kormany.hu/download/4/fc/10000/A%20pedag%C3%B3gusok%20%C3%A9letp%C3%A1lya-
modellj%C3%A9r%C5%91l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20t%C3%B6rv%C3%A9nykoncepci%C3%B3.doc. 
24 Ha ismét nem teljesíti a vizsgát, munkaviszonya megszűnik.  

http://www.kormany.hu/download/4/fc/10000/A%20pedag%C3%B3gusok%20%C3%A9letp%C3%A1lya-modellj%C3%A9r%C5%91l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20t%C3%B6rv%C3%A9nykoncepci%C3%B3.doc
http://www.kormany.hu/download/4/fc/10000/A%20pedag%C3%B3gusok%20%C3%A9letp%C3%A1lya-modellj%C3%A9r%C5%91l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20t%C3%B6rv%C3%A9nykoncepci%C3%B3.doc
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 az igények, szükségletek feltárása (ebben lényeges elem a kölcsönösség), 

 a fejlődési útvonal meghatározása az egyéni fejlesztési tervben. A terv 

kidolgozása igazodik a KKK-ban25 megjelölt követelményekhez, a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65.§-ában foglaltakhoz, mely a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről szól26, a pedagógus-szintleírásokhoz és 

szakmai kompetenciák leírásához, valamint a gyakornok egyéni fejlődési 

igényeihez, és a gyakornok készségeinek, előzetes tapasztalatainak, elvárásainak, 

reflektív fejlődési tervének figyelembe vételével történik. 

Szükséges elemek, amelyek az egyéni fejlődési terv kialakításában támpontul 

szolgálhatnak: 

 a tanári szak képzési és kimeneti követelményei 

 a pedagógusok előmeneteli rendszere 

 pedagógus szintleírások a szakmai kompetenciákhoz kapcsolódóan 

 a gyakornok kompetenciáinak feltérképezése (alapja a reflektív 

fejlődési terv) 

 a hallgatói portfólió bemutatása, a fejlődési útvonal szakmai segítői 

megismerése 

 célok, feladatok, határidők kijelölése 

 tevékenységek, feladatok, fejlesztendő területek meghatározása (az 

egyéni kompetenciák és komponenseik területén és intézményi szinten 

is) 

 a fejlesztendő területeken belül fejlesztési feladatok, tevékenységek, 

felelősségi körök (kezdő tanár, szakmai segítő, kollégák, vezetőség) 

meghatározása 

 visszajelzések adása, értékelés (a terv és az elvégzett munka 

tükrében). 

 Lényeges elem továbbá az érzelmi támogatás, a motiváció és a 

példaadás. 

                                       
25 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési 

és kimeneti követelményeiről 
26 A teljes szakmai, jogszabályi környezet kidolgozása, mely a megvalósulást szolgálja, még megoldásra vár 
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A támogató rendszer 

A támogató rendszer27 tervezésében felhasználjuk a 3.1.5.1 alprojekt és a 3.1.1 projekt 

támogató rendszere gyakornokokkal kapcsolatos elképzeléseit is. 

A támogató rendszer kialakításának, működtetésének tervezett lépései az Oktatási 

Hivatal képzésein alapulnak, és így időben is követik azt. A rendszer kiépítésének lépéseit 

a támogató rendszer megvalósításának elméletét tartalmazó, jelen tervhez kapcsolódó A 

gyakornokok és a szakmai segítők felkészítésének megalapozása c. munkaterv  

tartalmazza részletesen. 

3.1. A gyakornokok támogatásának céljai, feladatrendszer a 
projekt megvalósítása szempontjainak figyelembe vételével 

A gyakornok támogatását a vele legközvetlenebb kapcsolatban álló személy, a szakmai 

segítő végzi. Munkájának célját, feladatait és lehetséges módszereit az alábbiakban 

foglalhatjuk össze: 

3.1.1 Célok 

 

 A szakmai énkép, szakmai identitás kialakításának támogatása, erősítése, 

 a reflektív magatartás kialakítása,  

 a mag-kompetenciák feltárása (az elhivatottság, a pedagógiai nézetek alapján), 

 a pedagógus - kompetenciák fejlesztése az életpályaszinteknek megfelelően, 

 a gyakornoki minősítő vizsgára való felkészülés támogatása. 

3.1.2 Feladatok 

 

 A fejlesztési célok feltárása, közös meghatározása, 

 az autonóm pedagógus tanulási kompetenciájának megerősítése, 

 a célok elérését szolgáló munkaterv, fejlesztési terv közös elkészítése, 

 a gyakornok pedagógiai tevékenységeinek megfigyelése, 

 mintaadás, a tapasztalatok megosztása,  

 iránymutatás  

 rendszeres reflexió, a tervek, célok, módszerek szükség szerinti módosítása, 

 a gyakornok pedagógiai munkájának fejlesztő értékelése, a félévenkénti 

minősítés,  

 a gyakornok érdekeinek képviselete,  

                                       
27 Az alábbiakban a gyakornokokat támogató pilot program rendszer tervének elképzeléseit vázoljuk 
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 támogatók szerzése intézményen belül és kívül. 

 

3.1.3 Módszerek 

 

 Megbeszélés (probléma, eset, helyzet, feladat), 

 egyértelmű, világos kifejezésmód,  

 a gyakornok munkájának közös elemzése óramegfigyelés vagy videofelvétel 

alapján,  

 reflektálás, egyértelmű, világos visszajelzések az éppen fejlesztett 

kompetenciákat érintő tevékenységekre, 

 szükség esetén a vezetés (ha a feltárt szakmai hiányosság természete 

megkívánja, vagy a gyakornok maga ezt kéri), 

 figyelmes meghallgatás28,  

 kritikus barát módszer,  

 a tapasztaltabb munkatárs kollegiális támogatása. 

 

A kezdő pedagógus az első néhány kritikus évben több, különböző, a tanári szaktudás 

fejlődéséhez kapcsolható feladatot végez. A munkájával kapcsolatos elvárásoknak és 

visszajelzéseknek a Pedagógus I. pályaszakaszban elvárt kompetenciákra kell 

reflektálniuk, vagyis azt kell megmutatniuk, miben fejlődjék a gyakornok ahhoz, hogy 

sikeres vizsgát tehessen.   

3.2. A szakmai segítő és a pályakezdő tanár kapcsolata 

A szakmai segítő és a gyakornok viszonya eltér a képző intézmények hallgatói és oktatói, 

vagy a gyakorlatvezető mentor és a tanárjelölt kapcsolatára jellemző alá- és 

fölérendeltségi viszonytól. A kapcsolat egyenrangú felek között jön létre, az idősebb 

kolléga már meglévő szakmai tapasztalatai jelentik a döntő különbséget. Kapcsolatukat 

elfogadásnak és a bizalomnak kell jellemeznie, hogy teret engedhessen a pályakezdő 

tanár önelemző és önfejlesztő munkájának. A kapcsolat nem egyirányú: a pályakezdő is 

hat a szakmai segítőre és az intézmény működésére. A pályakezdő pedagógust a 

pedagógusi munka teljességével kell megismertetni, miközben a gyakornok saját (kezdő) 

pedagógusi tevékenységére koncentrál.  

A támogatás fontos eleme a folyamatosság és a gyakoriság. Lényeges az érzelmi 

támogatás, amely a sikerélmény, így a pályán maradás forrása lehet (Stéger, 2010). A 

szakmai segítő példaadó szakmai személyiségként jelenhet meg a kapcsolatban, így 

munkája a gyakornok pályán maradását és a pályaszocializációt is támogatja. 

A kapcsolat jellegét tekintve baráti, kollegiális viszony, hasonló a kritikus barát 

módszerben megjelenő kapcsolathoz: ebben a megközelítésben a szakmai segítő tölti be 

                                       
28 National Framework for Mentoring and Coaching, Kákonyi, 2013 
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a kritikus barát szerepét. A kommunikáció ebből következően szintén kollegiális, a 

kapcsolat természetéből fakadóan nem egyirányú. A közös munkát elsősorban a 

pedagógusi munka tudatos elemzésének a megmutatása, a reflexiók megfogalmazása 

jellemzi. A szakmai segítő az önálló tanulási folyamat támogatója (Kotschy, 2011). 

3.3. A hatékony támogatás  

A hatékony támogatás elemei29: 

 a strukturált és tervezett szakmai párbeszéd,  

 a bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolat,  

 a tanulási megállapodás (Learning Agreement), amely rögzíti az együttműködés 

alapvető szabályait,  

 a kollégáktól és a külső szakértőktől kapott támogatás kombinálása,  

 az egyén saját szakmai fejlődéséért érzett felelősségének tudatosítása és 

erősítése, 

 a célok kitűzése és a fejlesztésre váró területek azonosítása,  

 annak megértése, hogy az új módszerek más és más környezetben eltérően 

működnek, ezért a helyi viszonyokhoz kell illeszteni őket, 

 annak a felismerése, hogy a támogatás folyamatában a támogató is szakmai 

fejlődésen megy keresztül, számára is hasznos és tanulságos a tevékenység, 

 a kísérletezés és a megfigyelés, amely arra bátorítja a támogatottakat, hogy új 

módszereket, eszközöket próbáljanak ki a gyakorlatban,  

 a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása napi szinten (Kákonyi, 

2013). 

 Fontos hogy a mentorálás a személyes fejlődést támogassa, holisztikus szemléletű 

legyen, és járjon a nézetek feltárásával és formálásával. A cselekvés időleges 

megváltoztatása helyett a valódi változást ígérő szakmai önazonosság, identitás, 

és küldetés feltérképezése felől közelítsünk a pedagógussá válás folyamatában 

(Falus, 2004; Korthagen és Vasalos, 2008). 

• A reflexiós gyakorlat fejleszthető például óramegbeszélésekkel, és reflektív 

szakmai napló alkalmazásával, akár portfólió formájában, de megvalósítása során 

lényeges figyelembe venni a reflexió korlátait is.   

                                       
29 Mentoring and Coaching CPD Capacity Building Project National Framework for Mentoring and Coaching 

http://www.curee-paccts.com/files/publication/1219925968/National-framework-for-mentoring-and-

coaching.pdf    

 

http://www.curee-paccts.com/files/publication/1219925968/National-framework-for-mentoring-and-coaching.pdf
http://www.curee-paccts.com/files/publication/1219925968/National-framework-for-mentoring-and-coaching.pdf
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3.4. Kapcsolat az oktatási-nevelési munka egyéb 
szereplőivel  

A gyakornokok támogatásának fontos eleme a tanulókkal való kapcsolaton túl a 

nevelőtestülettel, a vezetőséggel és az oktatási – nevelési munka egyéb szereplőivel 

(kerületi pedagógiai kabinet, megyei pedagógiai intézet, közművelődési intézmények) 

való szakmai kapcsolat kialakításának és fenntartásának segítése. Ez – túl az attitűd-

formáláson – konkrét tevékenységek támogatásában is megnyilvánulhat. Ilyenek például 

a szülői fogadóórák közös megtartása, segítség nyújtása a kollégákkal, a szakmai 

munkaközösség tagjaival, a vezetőkkel folytatott megbeszélések előkészítésében és 

lebonyolításában, valamint támogatás a különböző szervezési feladatok ellátásában. A 

szakmai segítő feladatai közé tartozik, hogy ezekben a tevékenységekben is támogassa a 

gyakornokot. 

3.5.   Alkalmazható módszerek  

A folyamat facilitálására jól alkalmazható eljárás a kritikus barát módszer. Ebben tud 

leginkább megjelenni a partneri viszony, a módszer teret enged a gyakornok önálló 

fejlődésének, a kevésbé direkt, jellemzően kollegiális támogatásának. A gyakornokok és 

a szakmai segítők kapcsolatában a társas tanulás (peer learning) különböző formái 

jelenhetnek meg. 
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A szakmai segítők és a gyakornokok közötti (hálózati) 
együttműködések kialakítása, működtetése és 

fejlesztése 

4.1 Bevált külföldi gyakorlatok  

  

A külföldön létező és bevált jó gyakorlatok egyes elemeit a hazai megvalósítás 

tervezésében is érdemes szem előtt tartanunk. A koncepció és a megvalósuló gyakorlat 

során jól alkalmazható példákat dőlt betűvel emeltük ki.  

Az észtországi támogató rendszer kevéssé szabályozott, szervezésében a felsőoktatási 

intézmények játszanak központi szerepet. Egyéves időtartamú, a részvétel kötelező. Az 

egyetemekkel együttműködő központok végzik a mentorok képzését, valamint támogató 

programokat és kísérő szemináriumokat szerveznek. Az interneten támogató anyagok 

érhetőek el. Jellemző elem a társak rendszere, akik az egyetemen egy évfolyamról 

kikerülő pályakezdők. Ők egy közös nyári tréninget követően személyes és internetes 

felületen is kapcsolatot tartanak egymással. Tapasztalat szerint a személyes tréning 

nélkül az internetes kapcsolat kevésbé hatékonyan működik (Stéger, 2010)30. 

Angliában a kezdő tanár szakmai fejlődését a tanári munka első évében, az indukciós 

szakaszban kiemelten segítik. Ebben az időszakban a kezdő tanárok még kapcsolatban 

vannak a képző intézménnyel, és elemzik a tanárképzésben szerzett tapasztalataikat is. 

Fejlődési tervet készítenek, ennek tartalmaznia kell a gyakornok céljait, a siker ismérveit, 

a teendőket és a kitűzött határidőket. Készíthetnek portfóliót is, de ez nem kötelező. A 

tanulást támogató értékelés alapja a fejlődési terv és az azt lezáró önelemző értékelés. A 

mentori segítség mellett fontosnak tartják a más tanároktól és más intézményektől 

szerzett tapasztalatokat is (Rapos, 2011).  

Skóciában 2002 óta valamennyi pályakezdő tanár számára kötelező a bevezető 

szakaszban való részvétel. A „próbaidős” tanár az egy éves támogatási rendszeren belül 

öt szinten kap támogatást. A negyedik szint a mentorrendszer (sysem of supporters), 

ahol a mentor segít a pályakezdő egyéni fejlesztési tervének kialakításában, látogatja 

óráit, heti megbeszéléseket tart a pályakezdővel, támogatja a személyes és közösségi 

beilleszkedését, és meghatározott időszakokban értékelést készít a kezdő tanár 

tevékenységéről. A támogató társrendszer kialakításában, a havi rendszerességű 

találkozók megszervezésében a bevezető menedzser (induction manager) segíti a 

pályakezdőket (Stéger, 2010). 

Az egymástól tanulás igénye erős Észak-Európában. Dánia, Észtország, Finnország, 

Norvégia és Svédország indukciós rendszerének összehasonlító elemzése erre jó példa 

(Kálmán, 2011). 

                                       
30 Az előzetesen meglévő kapcsolat és a helyzet fontosságának kölcsönös megítélése segíti a proszociális 

lépések megtételét (Bierhoff és Klein, 1995 In: Bagdy E., 1999) 
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