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Alapok 
 
A Tanítsunk Magyarországért programot az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Klebelsberg 
Központ, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
olyan megyékben indította el, ahol a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók, valamint az iskolai lemorzsolódás aránya az országos 
átlagokat meghaladó mértékű (vö. Varga, 2018:17). Így a program kettős 
célt vállal fel: egyrészt az általános iskola hetedik évfolyamán 
tanulmányokat folytató diákok tanulástámogatását mentor-hallgatók 
közreműködésével, hozzájárulva ezáltal az alapfokú iskolai végzettség 
megszerzéséhez. Másrészt a középfokú intézményekben történő 
továbbtanulási hajlandóság növelését, annak sikeres teljesítését szolgálja 
a program, továbbá azt, hogy a tanulmányok befejezését követően minél 
több hátrányos helyzetű fiatal kapcsolódhasson be sikerrel a munka 
világába. Ezen célok megvalósításában a négy megye egyetemeinek 
közreműködésével jelentős szerepet tölt be a hallgatók mentorálását 
elősegítő, a Tanítsunk Magyarországért program által összeállított 30 órás 
képzési anyag, amelyet a programba bekapcsolódni szándékozó hallgatók 
szabadon választható kurzus kertében teljesítenek. Szervesen kapcsolódik 
a képzéshez a kurzust teljesítő hallgatók három napos tábori programja, 
amely célja egyrészt további gyakorlathoz kapcsolódó kompetenciák 
fejlesztése, másrészt ekkor találkoznak először leendő mentoráltjaikkal, 
akikkel közös, játékos, együttműködésre épülő aktív tevékenységek során 
kezdődik az ismerkedés. Jelen tanulmány a Nyíregyházi Egyetemen első 
alkalommal a 2018-2019. tanév II. félévében megszervezett felkészítő 
kurzus és az azt követő tábori program hallgatói vélekedéseit, reflexióit 
foglalja össze.  

 
Kutatási eredmények – a felkészítés tapasztalatai 
 
2019 nyarán a tábori program utolsó napján került sor a hallgatók írásbeli 
kikérdezésére. Az anonim kérdőívünket 36 hallgató töltötte ki, akik a 
szeptemberben induló mentorálást vállalták is egyben. A nemek szerinti 
eloszlást tekintve a fiú hallgatók aránya a 40%-ot közelíti. Mivel a 
programba való bekapcsolódásnál nem volt meghatározva a hallgatók 
szakja, így bármely képzési terület felé nyitott a program. Az adatokból 
kiderült, hogy ennek ellenére a hallgatók több mint háromnegyede a 
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pedagógusképzési területről került ki, őket követték a művészetközvetítő 
területről érkezett hallgatók, illetve a bölcsészet- és sporttudomány 
területén tanulmányokat folytató hallgató, ahogyan ezt az alábbi 1. sz. 
táblázat szemlélteti.  
 

1. sz. táblázat. A felkészítésben részt vevő hallgatók képzési terület szerinti 
bontásban 

 

Képzési terület 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Bölcsészettudomány 1 2,8 2,8 2,8 
Pedagógusképzés 29 80,6 80,6 83,3 
Sporttudomány 1 2,8 2,8 86,1 
Művészet 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  

 
Ezen adatokból jól nyomon követhető a Nyíregyházi Egyetem képzési 

profiljának alakulása, ugyanis a hallgatóink között felülreprezentáltak a 
pedagógusképzésben résztvevők, illetve ők azok, akik e programot jó 
lehetőségnek tartották ahhoz, hogy leendő hivatásukhoz újszerű 
ismeretek birtokába jussanak. Amikor a Tanítsunk Magyarországért 
programba történő bekapcsolódás indokait vártuk a hallgatóktól a 
válaszokból kiderült, a másoknak történő segítségadást, a jövőben 
végzendő tevékenységhez történő hozzájárulását, az új ismeretek 
szerzését emelték ki a válaszadók. Nem elhanyagolható szerepe volt 
azonban a mentori tevékenység végzéséért járó javadalmazásnak is. 
 

1. sz. diagram. A programhoz csatlakozás indoka 
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Már ezen eredmények bizakodásra adtak lehetőséget egyrészt a 
mentor-hallgató program elindításához, működéséhez, másrészt a 
hallgatóink tudatos választásához. Ezen ismeretek birtokában már 
meggyőződhettünk arról, hogy a hallgatók választásukat megfontoltan 
hozták, és kellő elhivatottsággal végzik majd mentori tevékenységüket. 
Kérdéseink egyike arra vonatkozott, hogy a hallgatók programhoz való 
csatlakozással kapcsolatos döntésében kitől kaptak támogatást. Az 
adatokból kiderült, hogy a hallgatók fele önállóan hozta meg döntését, 
nem igényelt semmilyen külső megerősítést, biztatást leendő mentori 
tevékenysége végzéséhez. A válaszadók másik fele több válaszlehetőséget 
is megjelölt, ahol jelentősebb részben jelentek meg a barátok és a 
csoport- vagy tankör-társak, mint döntésben segítséget nyújtó személyek, 
de voltak hallgatók, akik a szülők vagy az egyetemi oktatók támogatását 
is kérték döntéseik meghozatalában. A legkevésbé a Hallgatói 
Önkormányzati Testület támogatásáról számoltak be e téren a 
megkérdezettek. A hallgatók önálló döntésképessége ugyancsak fontos 
szempont lesz a mentori feladatok végzésénél, mert - bár az adott iskolák 
koordinátorai segítséget nyújtanak - számos esetben az alternatívák 
közüli választás felelősségét egyedül kell meghozniuk a feladatok 
kijelöléséről, a személyes kapcsolatok kialakításáról, a különböző társas 
helyzetek kezeléséről.  

Mint minden új „tantárgy”, képzési tartalom így a Tanítsunk 
Magyarországért program 30 órás felkészítő kurzusának teljesítése során 
is joggal lehet a további tervezés, szervezés és végrehajtás szempontjából 
előremutató, ha azt is megnézzük, hogy a hallgatók elvárásai milyen 
mértékben teljesültek. A kapott válaszokból kiderült, hogy a felkészítő 
programmal kapcsolatos mindegyik elvárásuk teljesült, amely pozitív 
visszajelzésként értékelhető. Erről tanúskodik az alábbi 2. sz. diagram.  

A legmagasabb átlagértékkel (4,75) a társakkal való együttműködést 
emelték ki, ezt követte az érdekes foglalkozások megtartása 4,67-es 
átlagértékkel. Négy egész feletti átlagértékkel rendelkezik még az eddig 
csak futólag látott társak megismerése (4,39), a módszertani (4,17), a 
szakmai (4,08) ismeretek bővülése, a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók megismerése, a velük való foglalkozás (4,06). 
Négy egész alatti átlagértékek közül a roma tanulók oktatásába történő 
alaposabb betekintés (3,89) felhívja a figyelmünket az erre a területre 
történő nagyobb odafigyelésre, az elméleti felkészítés során ennek 
hangsúlyosabb megjelenítésére. Mivel tanárkollégáimmal együtt első 
alkalommal végeztük mi magunk is ezt a felkészítő programot és a saját, 
a jövőre vonatkozó tervek, elgondolások kialakítását szolgáló 
műhelybeszélgetéseink tapasztalatain kívül fontosnak tartottuk a kurzus 
hallgatóinak javaslatait is megismerni. Ezek között kiemelkedő helyen 
szerepel az, hogy alaposabb tájékoztatást szükséges adnunk a programba 
belépő hallgatók számára. Ezzel mi magunk is teljes mértékben 
egyetértünk. 
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2. sz. diagram. Hallgatói elvárások teljesülése a felkészítés során 

 
 

A hallgatók a 30 órás kurzuson kívül a program egészéről, a 
mentorálási tevékenységükről, az iskolákhoz rendelésükről alaposabb 
információt szerettek volna kapni, viszont ezeknek mi magunk sem 
voltunk birtokában. Ezen nehézséget a többi intézménnyel közösen 
jeleztük a programiroda felé. A többi hallgatói javaslat már intézményi 
szinten, a felkészítés során megvalósítható, így a helyzetgyakorlatok, 
szituációs játékok, gyakorlati feladatok markánsabb megjelenítése a 
foglalkozások során, illetve a hallgatói aktivitást előtérbe állító 
tanulásszervezési eljárások alkalmazása. A terepen végezhető foglalkozást 
is említették a hallgatók a javaslatok között, melynek kivitelezését a 
koordinátori tanári csoport megfontolandónak tartja, ahogyan a program 
tematikai újragondolását, mely érintheti a fentebb említett roma tanulók 
tanulássegítésének adekvátabb feltárását a felkészítés során.  

A felkészítésben részt vevő hallgatóktól azt is kértük egy ötfokozatú 
attitűdskálán jelöljék, hogy a kurzus során a különböző területeken való 
fejlődésüket érintő állításokkal kapcsolatban hogyan alakul véleményük. 
Megállapítható, hogy viszonylag homogén véleményezésű állításokkal 
találkoztunk, a középértékek négy egész fölöttiek, vagyis a válaszadó 
hallgatók úgy vélték, hogy a felsorolt területeken bekövetkezett 
változásaik lényegében igazak. Nem jelentős eltérés, de mindenképpen 
jelzésértékű a konfliktusok kezelésének, megoldásának 3,94-os 
középértéke. Ha azonban a szórásértékeket is szemügyre vesszük, akkor 
találkozunk differenciált véleményekkel is. A heterogén véleményezésű 
állítások közül a fejlődés szubjektív megítélése mutatja a legmagasabb 
szórásértéket (1,286). A középérték (2,06) adata azt mutatja, hogy a 
hallgatóknak kevesebb, mint a fele érezte úgy, hogy teljes mértékben 
fejlődött a felkészítés során. További figyelmet érdemlő adat az elfogadás 



107 

terén adódott magasabb szórás (1,099). Ez minden esetre 
figyelemfelkeltő adat, különösen akkor, ha egybevetjük az érzékenyebb 
lettem mások problémája iránti állítás 1,013 szórásátlagával. Ebből 
következik számunkra, a program oktatói számára, hogy az elfogadást és 
az érzékenyítést előtérbe állító, attitűdformáló feladatok beépítése a 
felkészítésbe elengedhetetlen feltétel, ahogyan a problémamegoldásra 
történő határozottabb odafigyelés (szórás 1,036) is. Amikor a hallgatókat 
arra kértük, hogy a felkészítés témái közül válasszák ki az általuk 
leginkább preferáltakat, a magukhoz legközelebb állókat, akkor kiderült, 
hogy több mint 60%-uk többet is megjelölt. Ez azért fontos visszajelzés, 
mert valamennyi tematikai egység megjelölésre került, azonban az adatok 
azt mutatták, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet elméleti 
ismeretei, a társadalmi polarizációról való beszélgetés és ennek 
mindennapi hallgatók általi megtapasztalása miatt ez a leginkább kiemelt 
helyen szereplő téma lett.  

A kérdőívünk tartalmazott két nyílt végű kérdést is, az alábbiakban az 
ezekre kapott válaszok összegzése következik. Az első nyílt kérdés a 
programbővítéssel volt kapcsolatos, melyre a válaszadók felétől érkeztek 
az alábbi lehetőségek. A hallgatók által megfogalmazottak első csoportját 
a módszertani bővítések köre adja: több szituációs játék, iskolalátogatás, 
terepgyakorlat, játékos feladatok, a problémamegoldást, a motiváció 
lehetőségét előtérbe állító feladatok, a társas helyzetek megoldását segítő 
ötlettár került itt említésre. A másik csoportot a tematikai egység 
bővítését szolgáló lehetőségek alkotják: a roma tanulók kultúrájának 
alaposabb megismerését lehetővé tevő tananyag, a mentor-hallgató és a 
gyerekek kapcsolatépítésének megoldási módjai, a program egészének 
ismertetése a felkészítés kezdetén. Mindezen felvetések megfontolásra 
érdemesek, és kiemelendő az, hogy a már mentori tevékenységet folytató 
hallgatótársak tapasztalatátadásának is biztosítson lehetőséget a 
felkészítés. Az utolsó kérdés kapcsán a hallgatók szabadon 
megfogalmazhatták véleményüket, gondolataikat a felkészítés kapcsán. 
Itt a válaszadói hajlandóság már alacsonyabb volt, mint az előző nyílt 
végű kérdés esetében, hiszen a hallgatók közel egyharmadától érkezett 
vélekedés. Ezen válaszok egy része a kurzusra vonatkozott, melyet 
nagyon hasznosnak tartottak a hallgatók, zökkenőmentesen zajlottak a 
foglalkozások, ahol valós élethelyzetekre való felkészítés történt. 
Átgondolásra érdemes a tömbösített foglalkozások tartása, hiszen a 
hallgatók azok hatórás időtartamát megterhelőnek érezték, illetve a 
felmerült órarendi ütközések miatt nem mindenki tudott jelen lenni a 
foglalkozások végéig. A vélekedések másik része az oktatókra 
vonatkozott, ahol a választ adók a határozott foglalkozásvezetést, a 
változatos, játékos feladatmegoldásokat, a hagyományostól eltérő 
tanulásszervezési módszereket emelték ki.  

A hallgatóktól válaszokat vártunk egy százalék-skálán (0-100%) arra 
vonatkozóan, hogy mennyire tartják működőképesnek a programot a 
későbbiekben. A válaszadók a program jövőbeni működőképességét 
minimum 50%-ra teszik, az így vélekedő hallgatók aránya 8,3%. 
Ugyanekkora arányt mutatnak azok, akik 100%-ban tartják 
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működőképesnek a programot. Ezen adatok feldolgozása során egy 
normál eloszlású Gauss-görbét kaptunk, ahol a kiugró értéket a 70% adja 
(3. sz. diagram). A válaszadók közel egyharmadának megítélése szerint 
hetven százalékban lesz működőképes a jövőben a program. 
 

3. sz. diagram. Hallgatói vélemények a program működőképességéről 

 
 

Egy hasonló százalék-skálán a mentori feladatokra való felkészítéssel 
való hallgatói elégedettséget mértük. Ebben az esetben már nem találtunk 
normál eloszlást a hallgatói válaszok alapján. A minimális elégedettség 
40%, ezt a válaszadók 5,6%-a jelezte. Kiugró érték a 70%-os 
elégedettség, mely a válaszadók 27,8%-ára, illetve a 80%-os 
elégedettség a 22,2%-ára jellemző. A teljes, 100%-os elégedettséget a 
hallgatók 19,4%-a jelezte. Ezen eredményekben bizonyára megjelenik a 
hallgatók fentebbi vélekedéseinek summázata is.  

A kis elemszámú mintánkat alapul véve szignifikancia vizsgálatot 
(p<0,05) a pedagógusképzési és egyéb képzési területeken 
tanulmányokat folytató hallgatók, illetve a nemek szerinti megoszlás 
esetében végeztünk. Előbbinél két esetben találtunk szignifikáns 
különbséget: egyrészt a konfliktusmegoldás terén, ahol kiderült, hogy a 
pedagógusképzésben részt vevő hallgatók könnyebben oldanak meg 
konfliktusokat, mint az egyéb képzési területeken tanulmányokat folytatók 
(p<0,11). Másrészt a különbség volt kimutatható abban, hogy míg a 
pedagógusképzési terület hallgatóihoz a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzettel foglalkozó témák álltak legközelebb a felkészítés 
során, addig a más képzési területek hallgatói a helyzetgyakorlatokat 
vélték magukhoz közelebb állónak (p<005). A lányokat és a fiúkat 
vizsgálva kiderült, egy esetben mutatható ki szignifikáns eltérés: a fiúkra 
sokkal jellemzőbb, mint a lányokra, hogy a felkészítés során nyitottabbá 
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váltak (p<0,36). A Tanítsunk Magyarországért program első felkészítő 
kurzusának hallgatói véleményezése hozzájárul a fejlesztő munkánkhoz, a 
tapasztalatok beépítésre kerülnek a képzési tartalomba.  

A hallgatókat megkérdeztük a háromnapos tábori tapasztalataikról is, 
amelynek hátterét a reklektív gondolkodásról szóló elmélet, illetve 
módszertan alapozta meg. A szakmai reflexiót, mint céltudatos, 
strukturált, az elméletet és a gyakorlatot összekapcsoló, a változást és a 
fejlődést célzó gondolkodást (Hunya, 2014) alkalmasnak tartottuk a tábori 
élmények megismerésére, feldolgozására. Esetünkben a tevékenység 
utáni (reflection-on-action) módot választottuk. Módszertanilag pedig 
Szivák Judit (2014) a reflektív kérdéseit adaptáltuk a táborra 
vonatkozóan, amelyet tartalomelemzéssel dolgoztunk fel.  

A mentor-hallgatók és leendő mentoráltjaik közös napját felidézve, arra 
a kérdésre, hogy „Mi az a kompetenciám, amiben a legtöbbet fejlődtem a 
mai napon”, három elem került hangsúlyozásra, így a gyerekekkel való 
együttműködés kompetenciái, mint a türelem, az empátia, az elfogadás, 
az előítéletesség leküzdése, a kommunikáció és a tolerancia. Jelentős 
számban említették a szervezési készségeik fejlődését, például az újfajta 
helyzetek kezelését, csoportszervezést. Harmadik helyen pedig az 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulócsoportokkal való bánásmódban 
szereztek nagyobb jártasságot a megkérdezett hallgatók.  

A gyerekekkel való első találkozás élménytanát a „Melyik az a 
képkocka, amely a nap legsikeresebb pillanatát tartalmazza az Ön 
számára?” kérdéssel dolgoztuk fel. A hallgatók által megélt sikeres 
pillanatokat is tartalmilag három csoportba tudtuk besorolni. Egyfelől saját 
sikereiket emelték ki, („rajzos feladatnál tudtam motiválni őket”; 
„segítettem egy feladatban”; „látszott rajtuk a hálájuk”; „amikor együtt 
találtuk ki a növények nevét”; „amikor sok ölelést kaptam”; „amikor a 
gyerekek megnyíltak nekem”; „mikor a gyerekek megköszönték a rájuk 
szánt időt”. Másfelől a gyerek sikereit: „amikor a csoportomból az egyik 
feladatot szinte tökéletesen végrehajtották”; amikor ügyesen rajzoltak”; 
„mert kreatívak voltak”; „nyitottak voltak a gyerekek”.  Harmadikként a 
közös program sikerét nevezték meg a mentor-hallgatók („az érkezés, 
mert ekkor vált valóságossá a pillanat”; „amikor saját tanszékemet 
megmutathattam”; „a délutáni műsor, mert látszott az arcukon, hogy 
tetszett az egész nap nekik”; „a búcsú, mert mosollyal hagyták el az 
egyetem területét, tetszett a program”.  

Lényeges kérdésnek tartottuk a Tanítsunk Magyarországért program 
szellemiségéből fakadóan annak megismerését is, hogy mit tudtak meg 
ezen a közös napon a leendő mentoráltjaik szükségleteiről. Ennek 
átgondolását azért tartottuk fontosnak a mentorjelöltek részéről, mivel a 
30 órás kurzusok során is tapasztalható volt, hogy viszonylag keveset 
tudnak a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulói 
csoportokról, illetve egyfajta aggodalom is tapasztalható volt a hallgatók 
részéről, hogy mennyiben lesznek „mások”, mint a gyakorló iskolában 
eddig megismert tanulók. A tábor hatására a hallgatók direkt tapasztalatai 
egyértelműen pozitív irányúak voltak. Egyfelől megtapasztalták, hogy 
nagyobb figyelemre, türelemre, segítségre van szüksége a táborba érkező 
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gyerekeknek. Sok hallgató számára elemi felismerés volt, hogy 
ugyanolyan nyitottak, okosak és jó magaviseletűek ezek a gyerekek is, és 
ugyanúgy szeretetre vágynak mind kortársaik. Több, a jövőjükért aggódó 
észrevétel is született, mind a továbbtanulási esélyeik, mind az 
életpályájuk kapcsán. 
 

4. sz. diagram. Hallgatói vélemények a mentortáborról 

 
 

A táborra vonatkozó összegző véleményt is kértünk a hallgatóktól (4. 
sz. diagram). A hallgatói vélemények egyértelműen megerősítették, hogy 
a tábor legfontosabb hozadéka, a magas arányú elköteleződés az iskolai 
mentorálás elkezdéséhez. Ebben mind a gyerek-mentor programoknak, 
mind pedig a programok hangulatának jelentős szerepe volt. Legtöbb 
kifogás a tábor szervezettségére vonatkozott, amely elsősorban külső 
okokra vezethető, mivel a Nyíregyházi Egyetem volt az első, aki a nyári 
tábort megszervezte, és számos előre nem látott problémával találkoztunk 
mi is és a Tanítsunk Magyarországért program központja is. Mindezek 
ellenére a táborban részt vevő hallgatók jelentős többsége jónak vagy 
nagyon jónak tartotta a háromnapos programot. 

 
Következtetések 
 
A fenti adatok és eredmények birtokában a felkészítés során átfogóbb, a 
mentorprogram egészére vonatkozó információk hallgatók felé történő 
közvetítése elengedhetetlen már a felkészítés szakaszában. A tartalmi 
elemek bővítését a hallgatói elvárásoknak megfelelően végre kell 
hajtanunk az eredményes mentori tevékenység érdekében. Kiemelendő a 
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nem pedagógusképzési területen tanulmányokat folytató hallgatókkal való 
differenciáltabb foglalkozás a konfliktus- és problémamegoldás terén. 
Valamennyi leendő mentor számára érzékenyítő, attitűdformáló tréning-
jellegű foglalkozások felkészítésbe történő beépítése is megfontolandó a 
kurzust tartó oktató számára. A 30 órás felkészítésben helyet kell kapjon 
a már mentori tevékenységet folytatók saját élményen alapuló tapasztalat 
megosztása, mely motivációs bázist is jelenthet a felkészülés stádiumában 
lévő hallgatótársak számára.  

Az elméleti képzést kiegészítő tábori program hatékonyan tudja segíteni 
mind a hiányzó tréning-jellegű foglalkozásokat, és jelentős motiváló 
szerepe van a mentori tevékenység elkezdésében is. Ezért a későbbiekben 
is törekszünk ezen tartalmi elemek beillesztésére a tábor kapcsán. A fenti 
tapasztalatok kollégákkal történő megosztására jó lehetőséget jelentenek 
azok a team-megbeszélések, melyeket a program koordinátora szervez az 
egyetemi oktatók számára.  
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