
341 

A mentorképzés megújítása:  
Az új képzés jó gyakorlatai a Károli Gáspár 

Református Egyetemen 

Majzikné Lichtenberger Krisztina, Fischer Andrea 

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 
lichtenk@yahoo.com, fischer.andrea@kre.hu 

 
A mentorképzés helye, szerepe a tanárképzésben 
 
A tanárképzés folyamatos változása azt mutatja, hogy jelenleg is keressük 
az utat és a lehetőségeket a 21. századi iskola, a 21. századi tanulás és a 
21. századi gyermekek szükségletei és igényei mentén. A tanárképzés 
csak akkor lehet sikeres, ha a képzés összes szereplője, így a mentorok és 
a mentorképzés is lépést tarta változásokkal, hiszen az iskolai mentorok 
munkája biztosítja azt a keretet, amelyben a tanárképzés gyakorlati része 
zajlik. A közoktatásban dolgozó mentorok a tanítási gyakorlatok vezetői, a 
tanári professzió kapuőrei (Di Blasio et al., 2013), tehát minden 
tekintetben kulcsszereplők a tanárképzésben hatékonyságának 
növelésében. 

A jelenleg hatályos osztatlan tanárképzés kiemelten fontosnak tartja a 
gyakorlati időt, az utóbbi években intenzívebbé vált a mentorálás 
folyamata, megnőtt a mentorok szerepe és jelentősége a tanárképzésen 
belül. A hosszú, egyéni gyakorlat egy éves időtartama a gyakornok 
támogatásához hasonló emberi, kommunikációs és szakmai feladatokat ró 
a tanárjelöltek mentoraira is. Ezt igazolja az a jogszabályi változás is, 
mely kimondja, hogy 2019. júniusától az összefüggő egyéni gyakorlatot a 
két éves gyakornoki időbe beszámítják. A mentorok képzése és annak 
minősége ezért is válik kiemelten fontossá és elképzelhetetlen a 
tanárképzésben oktató egyetemi szakemberek és a gyakorlatvezető 
mentorok szoros, tudásmegosztó együttműködése nélkül. 

A jövő tanárképzése és a tanárok pályán maradása szempontjából tehát 
sok múlik a mentorképzésen, a mentorok munkáján, hogy mennyire 
tudják támogatni, megtartani, és motiválni a hallgatókat a 
pályaszocializáció elején. A Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanárképző Központjában ezért arra törekszünk, hogy a mentorokkal 
folyamatos, élő kapcsolatot tartsunk, számukra évente találkozási 
lehetőségeket, szakmai tapasztalatcserét biztosítsunk. Ezen túl a 
partneriskoláinkban, a hallgatókkal dolgozó pedagógusokat ösztönözzük 
és hívjuk mentorképzésünkbe, melyet folyamatosan igyekszünk a leendő 
mentorok és a pedagógusképzés korszerű elvárásaihoz igazítani. 
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Mentorképzésünk átalakításának szempontjai, a képzés 
szemlélete 
 
Magyarországon közel három évtizedes múltra tekint vissza a tanárképző 
egyetemekhez kapcsolódó mentorképzés (Malderez & Bodóczky, 1999), 
míg a Károli Gáspár Református Egyetemen 2011 óta elérhető a mentori 
szakiránnyal választható, pedagógus szakvizsgát adó, négy féléves 
posztgraduális képzés. A tanárképzésben bekövetkezett változásokat 
szükségszerűen követi a mentorképzés Képzési és Kimeneti 
Követelményének (KKK) változása.  

A legutóbbi korszerűsítést 2018-ban az ELTE szakmai felhívásához 
csatlakozva végeztük el, mely hangsúlyozta, hogy a pedagógus professzió 
megújulása, ehhez kötődően a folyamatos szakmai fejlődés elvárásaihoz 
kapcsolódva szükségessé vált a mentorképzési program áttekintése, a 
KKK korszerűsítése. A képzés átalakítását az is indokolta, hogy korábban 
a pedagógiai és pszichológiai tartalmak helyett túlsúlyba kerültek a 
minőségbiztosítási, szervezeti, iskola-vezetési, jogi, gazdasági tartalmak. 
Azonban a legutóbbi átalakítás során sikerült az arányokon javítani: az 
elméleti tartalmakat mérsékelni, és gyakorlatias, korszerű pedagógiai és 
pszichológiai tantárgyakat létrehozni. 

A Károli Gáspár Református Egyetemen megvalósuló mentorképzést 
különösen is gyakorlatiassága miatt részesítik előnyben a jelentkező 
hallgatók. A képzést önreflektív szemléletben valósítjuk meg, a saját 
élményű tanuláshoz igyekszünk az utolsó két félévben lehetőséget 
biztosítani. A hagyományos, alapozó képzési elemeken túl, az utolsó év 
gyakorlati tárgyainak keretében a mentori szerepet és a mentori 
kommunikációt gyakoroltatjuk. A szemléletformálást és a saját élményt itt 
különösen is hangsúlyosnak tekintjük, mivel a több éves, évtizedes tanári 
gyakorlat, magatartás egyrészt tudatosításra, másrészt a mentori 
szerepben módosításra szorul. Azonban ez időigényes, lassú tanulási 
folyamat, hiszen az alapvető, megszokott szakmai működést érinti 
(Furlong & Maynard, 1995). 

Ennek érdekében az új képzésben többet beszélünk a tanári és mentori 
szerep különbségeiről, tisztázzuk a mentori kommunikáció lényegét és 
megismertetjük formai elemeit, technikáit. Nagyobb hangsúlyt helyeztünk 
a képzés átalakításakor azoknak a mentori kvalitásoknak a fejlesztésére, 
amelyek a mentori segítő szerep, emberi oldalát érintik, ami nem 
tanulható könyvekből. A képzésben az elmélet a gyakorlatokkal 
párhuzamosan kerül értelmezésre, az elméletben megfogalmazott 
szempontokat azonnal helyzetgyakorlatokkal, szituációkkal, esetekkel 
szemléltetjük és tesszük valóságossá és élményszerűvé. 

A képzés szemlélete ötvözi az andragógia által leírt korszerű 
tanuláselméleteket. Különösen is hangsúlyosnak tartjuk a tapasztalati 
tanulási modellt, a konstruktivizmus tanuláselméletét és a humanisztikus 
tanulás szempontjait. 

Az egyes tárgyak kontaktóráin ugyanazt a gyakorlatot követjük, amit 
mentorként is elvárunk. A Kolb-féle tapasztalati tanulás (Kolb, 1984) 
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modelljét követve a tapasztalatból, kipróbált helyzetből, szerepjátékból 
indulunk ki (néha mindezt egy rövid elméleti bevezetés, ismertetés 
megelőzheti) majd e tapasztalatok reflexiójának és kiscsoportos, páros 
megbeszélésének eredményekénk jut el minden mentorjelölt saját 
személyes tanulásához, tanulságaihoz és jelöli ki személyes szakmai 
céljait, amit egy újabb gyakorlatban, illetve a kontaktórák közötti 
hétköznapokban lehetősége van gyakorolni, kikísérletezni. Kolb 
modelljében ezek a fázisok konkrét tapasztalat, reflexió, elméletalkotás, 
aktív kísérletezés néven ismertek (Kolb, 1984). 

A másik tanuláselmélet, amely áthatja képzésünk egészét, a 
konstruktivizmus. A tanulásra egyéni konstrukcióként tekintünk, így a 
személyesség és az egyéni önreflexiós feladatok különösen fontosak. Az 
előzetes tudást fontosnak tartjuk, valamint a hídépítést az előzetes 
nézetek és az új tudás között. A képzés gyakorlatain, a csoportlégkör 
kialakításakor erre törekszünk, ehhez adunk impulzusokat (Sz. Molnár, 
2009 alapján). 

A felnőttek tanulásának humanisztikus megközelítésében az önkép, a 
saját személyiség szubjektív megélése és megítélése áll a középpontban. 
Ezt a képzésben a csoportlégkör kialakításával és a személyes motivációk 
feltárásával, támogatásával valósítjuk meg. A csoportos munkák, a 
feladatok gyakorlatiassága segíti a hallgatók bevonódását, aktív 
részvételét. 

 
A jelenlegi mentorképzés jó gyakorlatai 
A képzés gyakorlatias elemei 
 
A képzés kontaktórái a második évben a fent részletezett szemlélethez és 
tanulás-értelmezéshez igazodva tréning jellegűek, páros, kiscsoportos és 
csoportos feladathelyzetekben dolgoznak a hallgatók. A feladatok, 
problémák, tanulási helyzetek konkrét iskolai, tanórai helyzeteket 
jelenítenek meg, a hallgatókhoz a mentori munka valóságát közelebb 
hozzák. Az alábbiakban a gyakorlatok közül emelünk ki néhányat: 
 Gyakorlatukat végző hallgatókat hívunk meg a mentorjelöltek óráira, 

akik nyitottak a közös beszélgetésre, és így alkalmuk van a leendő 
mentoroknak arra, hogy a hallgatók igényeit és szükségleteit a tanítási 
gyakorlatra és a mentorra vonatkozóan közvetlenül a hallgatóktól 
hallják. Ezek a beszélgetések mindig erősen érintik a mentor szerepét, 
kommunikációját is, hiszen a mentori munka elsődleges eszköze a 
verbális megnyilatkozás. 

 Lehetőséget biztosítunk a mentor-jelölteknek arra, hogy a mentori 
munkát videós óramegbeszélések megtekintésével megtapasztalják, és 
a többszöri lejátszás segítségével több szempont mentén elemezzék, a 
kommunikáció hatásait is megfigyeljék. 

 Az egyes kommunikációs formákat (pl. kérdezéstechnika, én-üzenet, 
értő figyelem, visszajelzés) külön - külön, páros helyzetekben is 
gyakorolják, gyakran alkalmazunk olyan munkaformát, ahol forgó 
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rendszerben beszélő, segítő és megfigyelő szerepek váltják egymást. 
Ezekben a helyzetekben megélik az újszerű kommunikációs formák 
hatásait sajátélmény-szerűen, és kipróbálják azokat, egy első 
tapasztalatot szereznek. 

 Mentor - mentorált konfliktushelyzeteket játszanak el a hallgatók 
szerepjátékokban. Ezek során gyakorolhatják párokban, vagy háromfős 
csoportban megfigyelővel (aki utólag visszajelzéseket ad) a 
problémahelyzetekben alkalmazott ösztönös, vagy újonnan tanult 
kommunikációs formákat. Igyekszünk a feladathoz a konfliktusokat 
valódi, megtörtént esetek mentén megadni. 

 Hallgatók és kezdő pedagógusok videóra felvett óráit tekintjük meg, 
majd szerepjáték során imitálják a hallgatók a tanórát követő 
óramegbeszélést. Ebben a gyakorlatban már egyéni módon variálják az 
összes tanult kommunikációs technikát és a visszajelzés révén a 
hatását is azonnal tanulássá fordítják. A tanárjelölt, mentor és 
megfigyelő szerepek megélése után, egy másik tanórát megnézve 
eljátsszák a ’támogató mentort’, a ’kritikus mentort’, a ’bizonytalan 
hallgatót’ és az ’öntudatos hallgatót’. 

 A visszajelzés gyakoroltatására külön hangsúlyt és időt szánunk, mivel 
a tanári működésben másként van jelen a visszajelzés. Legtöbbször a 
fejlesztő értékelés során használjuk a mentorálásban, azonban a 
köztudatban ez néha összemosódik a minősítő értékeléssel. A 
gyakorlatok során a képzők is gyakran válnak résztvevőkké, 
csoporttagokká, így mintává is. A visszajelzés gyakorlásának egyik 
módja a csoport lezárása a képzés végén, amikor az oktató, és a 
csoporttagok is, írásban adnak visszajelzést egymásnak a tanult 
módon. 

 
Terepgyakorlat 
 
A mentorképzés átalakításakor beépítettünk a képzésbe egy mentori 
terepgyakorlat nevű 20 órás tárgyat, melynek keretében terepen, azaz 
partneriskoláinkban, az egyetem alkalmazásában álló mentorok mellett 
tapasztalhatják meg a leendő mentorok a munka hétköznapi valóságát, 
örömeit és nehézségeit, a kommunikáció formáit és hatásait élesben.  

A gyakorlat során, képzett mentor mellett megtekintenek lehetőség 
szerint a saját szakjuknak megfelelő 5 tanórát, amit hallgató, vagy 
gyakornok tart, majd az órához kapcsolódó óramegbeszélésen is részt 
vesznek. A gyakorlathoz  munkanapló kapcsolódik, melyben a jegyzetek 
készítésén túl a tapasztalatok és a saját személyes tanulás részletes 
elemzése is megtörténik. A mentorral történő beszélgetések is 
összegzésre kerülnek, valamint a gyakorlat végén csoportosan is 
prezentálják egymásnak a mentorjelöltek a terepgyakorlatuk tanulságait. 
Egy mentorjelölt résztvevő az alábbi visszajelzést írta a terepgyakorlat 
végén: 



345 

“Óriási lehetőség volt (…) a gyakorlatban megtapasztalni azt, amiről 
tanulunk. Két tanárjelölt óráin és óramegbeszélésein is részt vehettem, 
egyikőjük a tanítási gyakorlat elején, a másik a végén tart, ráadásul az 
utolsón a módszertanos kolléganő is ott volt az egyetemről. Nem csak 
megfigyelhettem, tevékenyen részt is vehettem az órák elemzésében, 
sokat tanultam belőle. Szerintem egy ilyen terepgyakorlat hasznossága 
megkérdőjelezhetetlen. Figyeltem, jegyzeteltem és ’kipróbáltam’ a 
kérdéseket. Köszönöm, hogy megszervezted nekem.” 

 
Egy másik hallgató a terepgyakorlat munkanaplójában így részletezi 

személyes tanulását: 
„Úgy érzem, hogy a tudásgyarapításnak az egyik leghangsúlyosabb 
része a terepgyakorlat volt, hiszen az új ismeretek gyakorlati 
alkalmazása nagyban befolyásolja a mentorsághoz való hozzáállásomat, 
a ‘mentor-személyiségemet’.” 
„Ha röviden szeretném megfogalmazni, hogy milyen hatással volt rám a 
terepgyakorlat, elmondhatom, hogy rengeteget tanultam belőle 
nemcsak a mentori munkáról, hanem saját magamról is. A kérdésekre, 
amik felvetődtek bennem, úgy érzem, hogy megtaláltam a választ. Amit 
most megtapasztaltam, az a kölcsönös tanulás lehetősége, és annak 
kiaknázása; a valódi önreflexióra való törekvés igényének kialakítása 
(segítése).” 

 
A fenti idézetekből is kitűnik, hogy az első visszajelzések erről a 

tapasztalati tanulási lehetőségről nagyon pozitívak, a képzés 
összegzéseként, élményszerű, maradandó tudásként élték meg a mentor-
jelöltek. A legfontosabb cél és eredmény abban látszik, hogy a 
terepgyakorlat során a valóságban látják megvalósulni azokat a mentori 
attitűdöket, képességeket és kommunikációs elemeket, amelyeket a 
képzés során gyakorlatiasan ugyan, de mégiscsak tantermi közegben 
ismernek meg, és amelyeket sokszor kétkedve fogadnak. 

 
Mentori portfólió 
 
A képzés átalakításakor elfogadott KKK lehetőséget adott a szakdolgozat 
helyett a portfólió bevezetésére. Mivel úgy láttuk, hogy a képzés jellege és 
a portfólió műfaji sajátosságai jobban illeszkednek, ezért kidolgoztuk a 
mentori portfólió követelményeit. A kidolgozás során átvettük a 
tanárjelölti portfólió azon elemeit, melyeket hatékonynak és itt is 
relevánsnak tartunk, de azokat új elemekkel is kiegészítettük. A 
portfóliónak szerves része a mentori terepgyakorlat dokumentációja is.  

A portfólió a mentorjelölt kompetenciáit és azok fejlődési ívét bemutató 
dokumentum. A mentori munkához szükséges kompetenciák fejlődését 
teszi elemezhetővé. Bíztatjuk is a hallgatókat arra, hogy amennyire a 
műfaji keretek engedik, legyen a portfóliójuk egyedi, tükrözze a szakmai 
személyiségüket, szakmai érték-preferenciáikat, mentor-felfogásukat. A 
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mentorjelöltek által benyújtandó portfólió egyetemünkön a következő 
kötelező, fő tartalmi elemekből áll: 

1. Bevezető gondolatok 
2. Önéletrajz 
3. Mentori motivációim, reményeim és aggodalmaim (a második képzési 
év elején elkészülő dokumentum) 
4. Pedagógus szakvizsgára készültem – 2 dolgozat és hozzá kapcsolódó, 
a mentori kompetenciák mentén megírt reflexió az első képzési évből 
5. Mentorrá képződtem – 3 dolgozat és hozzá kapcsolódó reflexió a 
második évből  
6. Mentori terepgyakorlat dokumentációja, munkanaplója  
7. Összegző reflexió – mentori kompetenciákban elért fejlődés és 
további célok 
8. Zárógondolatok 

 
A fenti struktúra kialakításakor elsődleges szempont volt egy olyan 

fórum (értékelési forma) biztosítása, mely teret ad a szemléletformálás 
állomásainak rögzítésére, a mentori nézetek kialakulásának reflektív 
folyamatát is egyénileg lehet bemutatni a dokumentumokon keresztül. Az 
alábbi idézetek a tavalyi évben frissen végzett mentor kollégák 
portfólióiból származnak. Kiemelik a kommunikáció, az önismeret, 
szakmai fejlődés iránti elköteleződéssel kapcsolatban bejárt egyéni utat. 
Kihangosítják azt a tapasztalatot, hogy a tanárjelöltek jelenléte pozitívan 
hat a közoktatási intézmény pedagógiai és szakmai kultúrájára és kiemelik 
a mentorálás jótékony hatását a kiégés elleni küzdelemben: 

„További cél: a mentorálás során szem előtt fogom tartani, hogy 
megfelelően megfogalmazott kérdésekkel lehet segíteni a 
pedagógusjelölt/gyakornok önreflexióját, mely nélkül a szakmai és 
emberi fejlődés csak részben tud megvalósulni.” 
„Az értékeléssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy egy pedagógusjelölt 
egy-egy tanítás után mindig kíváncsi a véleményünkre. Egy gyors 
módszert alkalmazva az ő igényeinek is megfelelünk (szüksége van a 
visszajelzésre, hogy fel tudja mérni fejlődésének irányát), illetve egy 
értékelő lap kitöltése engem sem terhel le, hiszen néhány perc alatt 
kitölthető. De ez az értékelés nem helyettesíti a megbeszélést.” 
„Az egyetemi képzés során szerzett új tapasztalatok és személyes 
kapcsolatok megerősítettek abban, hogy a hallgatók megjelenése az 
iskolában mind a diákokra, mind a tantestületre pozitívan hat. Ezen 
kívül a fiatal kollégákkal való foglalkozás hatással van a mentortanár 
munkájára is, ami ‘biztos’ védelem a kiégéssel szemben.” 
„Még nem vagyok mentor, koránt sem. Ráléptem egy útra és elindultam 
rajta. Sokáig fog tartani, közben rengeteg emberrel találkozom, akikkel 
kölcsönösen hatással leszünk egymásra. Pilinszky János ide illő 
szavaival zárnám portfóliómat, bízva abban, hogy a képzés alatt 
megszereztem azt a tudást, ami méltóvá tesz ennek betartására: „A jó 
nevelő örök tanuló, s azonnal fölismeri, ha nálánál különb tanítványra 
talál.” 
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Záróvizsga 
 
A mentorképzési program záróvizsgával zárul, mely két fő részből áll. 
Először a hallgatók a portfóliójukat bemutatják, megvédik, 
felkészültségüket a mentori munkára ezzel bizonyítják. A záróvizsga 
második része egy sajátos tételsor alapján, bizottság előtt tett szóbeli 
vizsga. A kidolgozandó elméleti kérdéseket úgy állítottuk össze, hogy 
azokban a mentori ismereteket önreflektív módon elemezve, a tanultakat 
szintetizálva és véleményt formálva adjanak egyéni választ a jelöltek.  A 
10 tételből álló tételsorban az alábbihoz hasonló kérdések szerepelnek a 
mentori kompetenciák felmérése céljából: 

„Foglalja össze tanulmányai és a szakirodalom alapján a reflexió és a 
reflektív kompetencia lényegét! Mit jelent az Ön számára, mint leendő 
mentor a reflexió fogalma? Milyen lehetőségeket lát a reflexió 
segítésére és az önreflexiós képesség kialakítására mentorként? Hogyan 
képzeli el mindezt a gyakorlatban?” 

 
A vizsgabizottság tagjai egyértelműen látják, hogy a mentorjelöltek 

felkészültsége a megújult képzésben hatékonyabb, a záróvizsga a képzés 
jellegéhez így jobban igazodik. 

 
Összegzés és tervek 
 
Egyetemünkön a tanárképzés és a hallgatók tanárrá válásának egyik 
legfontosabb állomásai az iskolai gyakorlatok, melyeket mentortanárok 
irányítanak. Tanárképzésünk minősége és színvonala nagyban függ attól, 
hogy milyen szakmai felkészültségű és milyen nézetekkel és attitűddel 
rendelkező mentorok fogadják és kísérik a hallgatókat. Az osztatlan 
tanárképzésben a tanárjelöltek sokkal több időt töltenek a gyakorlatok 
helyszínén, mint a korábbi képzési formákban, ezért elengedhetetlen az 
iskolai gyakorlatok mentori támogatásának fejlesztése. A mentorképzés 
fentiekben leírt tartalmi megújítása a Tanárképző Központunkban zajló 
innovációs munka első lépése. 

További rövid távú célunk, hogy a kiterjedt partneriskolai hálózatunkban 
dolgozó mentor kollégákkal még szorosabbra fűzzük az élő, rendszeres 
szakmai kapcsolatot szakmódszertani és mentori kompetenciákat 
támogató évenkénti továbbképzések, szakmai napok szervezésével. A 
nemzetközi partnereket is bevonó, folyamatosan zajló kutatásaink 
eredményeit a mentorok minél szélesebb körével kívánjuk megosztani és 
a mentorképzés programjába beilleszteni. 

Hosszabb távú célunk, hogy videótár és online mentori felület 
kialakításával is támogassuk a nálunk végzett mentorok szakmai 
hálózatát. A mentorképzés, a tanárképzés és a szakmai továbbképzés 
háromszögének középpontjában zajló innovatív tevékenység folyamatos 
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célja, hogy közelíteni tudjuk egymáshoz az elméleti képzést és a 
gyakorlatot, egységesíteni tudjuk a képzés szemléletét a 
gyakorlóhelyeken és az egyetemen. Reményeink szerint a mentori 
tevékenység többrétű támogatásával növelni tudjuk a tanárképzés összes 
résztvevőjének szakmai motivációit.  
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