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   Absztrakt 

   A Tanítsunk Magyarországért program felkészítő kurzusán kiemelt fókuszt kap a 

mentorált gyermekek pályaorientációs támogatása. A feladatok, elakadások és küzdelmek 

pszichodinamikailag ugyanarról szólnak az életben, mint az iskolapadban. Mégis ez a 

kettő az iskolai hétköznapokban és a diákok megélt élményvilágában néha fényévekre 

kerül egymástól. A pályaoriantáció a szocializációs folyamatban speciális funkcióval és 

keretekkel bír, amelyhez hiánypótlóan tud kapcsolódni a mentorok tevékenysége. A 7. és 

8. osztályos diákok tanulmányainak, pályaválasztásának és jövőképének támogatása olyan 

ismeretanyagot és módszertani eszköztárat igényel, amely igazodik a hátrányos helyzetű 

gyermekek lehetőségeihez. Az oktatás és ezen belül az iskola világa rendkívül érzékeny és 

bonyolult rendszer. Működését, sikerét számtalan tényező befolyásolja. Általában igaz az 

iskolára, hogy rendkívüli kihívások szorításában működik: objektíven egyre nagyobb a 

távolság az iskola által közvetített tudás, tananyag, értékrend és a valós élet tananyaga 

között. Tanulmányomban azokat a lehetőségeket szeretném bemutatni, amit a 

mentorprogram tud nyújtani a gyermekek pályaorientációs támogatásához.   

   Kulcsszavak: oktatás, pályaorientáció, mentotálás 

   Diszciplínák: pszichológia, pedagógia 

 

   Abstract 

   CAREER GUIDANCE FOCUS  

   OF THE ’TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT' PROGRAM 

   Career guidance support for mentored children is given special focus in the preparatory 

course of the ’Let’s Teach for Hungary’ /’Tanítsunk Magyarországért’/ program. Tasks, 
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obstacles and struggles are psychodynamically the same in life as they are in the 

classroom. Yet these two are sometimes light years apart in the everyday life of the school 

and in the students' world of experience. Career guidance has a special function and 

framework in the socialization process, to which the activities of mentors can fill gaps. 

Supporting the studies, career choice and vision of 7th and 8th grade students requires 

special knowledge and methodological tools. These must be adapted to the opportunities 

of disadvantaged children. The world of education, and within that the world of school, 

is an extremely sensitive and complicated system. Its operation and success are influenced 

by countless factors. It is generally true of the school that it operates under extraordinary 

challenges. The distance is increasing between the knowledge, curriculum, and values 

conveyed by the school and the curriculum of real life. In my presentation, I would like 

to present the opportunities that the mentoring program can provide for career guidance 

support for children 

   Keywords: education, career orientation, mentoring 

   Disciplines: psychology, pedagogy 

 

 

Lubinszki Mária (2022): A Tanítsunk Magyarországért program pályaorientációs fókusza. 

OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2022/4. 63-71. 

DOI 10.35405/OXIPO.2022.4.63 

 

 

 

 

 

„Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 

messiás-mutató különös csillagok, 

csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. 

A többiek láttak egy síró porontyot, 

de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 

mintha babusgatná a szép napkorongot. 

(...) 

A másik bánatom: (...) senki se tudja majd, 

hogy királyfi voltam.” 

 

Mécs László: A királyfi három bánata 

 

   Nem szeretnénk bánatosak lenni. Nem 

szeretnénk, hogy a gyermekek különle-

gessége, tehetségígérete felörlődjön a hét-

köznapok sokszor kilátástalannak tűnő, re-

ménytelen monotonitásában. Szakmai stá-

bunk munkáját az inspirálja, hogy a Tanít-

sunk Magyarországért mentorprogram ke-

retében a Miskolci Egyetem hallgatói eljut-

nak olyan hátrányos helyzetű iskolákba, 

ahol a királyfik és kiránylányok laknak, csak 

még senki sem tudja róluk. Megismerni a 

gyermekeket, megtalálni az utat az él-

ményeken át a jövő felé – mindez rend-

https://www.doi.org/10.35405/OXIPO.2022.4.63
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kívül komplex felkészültéget és módszer-

tani ismeretanyagot igényel. A pálya-

orientáció témakörét a Tanítsunk Magyar-

országért program kapcsán három temati-

kus egységben szeretnénk bemutatni: 

elsőként a felkészítő kurzus kontextusát és 

szakmai ismeretanyagát foglaljuk össze, 

majd az iskolákban zajló pályaorientációs 

lehetőségeket, és ezek kapcsolódási pont-

jait a mentoraink tevékenységéhez, majd a 

mentorok és gyermekek közvetlen tapasz-

talatait a páylaorientációs élményekkel és 

tevékenységekkel, lehetőségekkel kapcso-

latban. Tanulmányunkban most az első te-

matikus egységre fókuszálunk.  

 

 

   A Tanítsunk Magyrországért     

   program 

   A „Tanítsunk Magyarországért!” (TM) 

program 2019-ben indult el az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, a Klebelsberg 

Központ és a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciája együttműködé-

sével. A Miskolci Egyetem elsőként csatla-

kozott a programhoz, és azóta is folya-

matosan bővülő mentor számmal, össze-

sen 15 iskolában lát el mentori tevé-

kenységet. „Megvizsgáltuk a hazai és nem-

zetközi kutatásokat, és két fő megállapítást 

vontunk le belőlük. Az egyik, hogy az 

ezeken a kistelepüléseken élő gyerekeknek 

szüksége van arra, hogy valaki megmutassa 

nekik azt, hogy a környezetük által körül-

határolt, jelenleg elképzelt burkon kívül is 

van élet és vannak lehetőségek, vagyis a 

képességeik alapján tanulással sokra vihe-

tik. A másik, hogy az USA-ban, Nagy-

Britanniában működő, tehetséges fiatalok 

által végzett mentorálási tevékenységekre 

alapuló kezdeményezésekben résztvevő 

tanulók tanulmányi eredményei akár 15-20 

százalékkal javultak, ami olyan, mintha 2-3 

hónappal tovább tanulták volna az egyes 

tantárgyakat.” (forrás: Net1). A program 

tapasztalataink alapján egyre népszerűbb 

az egyetemisták körében.  

 

 

   A pályaorientáció specifikumai  

   a mentorprogramban 

   A pálya a személyiség életútjának mun-

kával töltött szakasza, amely konstruktívan 

kapcsolódik a személyiség érdeklődéséhez, 

adottságaihoz és lehetőségeihez. Ennek 

tükrében a pályaszocializáció: egy olyan 

folyamat, amely segít a személynek abban, 

hogy egy integrált és ugyanakkor adekvát 

önképet alakíthasson ki a maga szerepéről 

a munka világában. A tanuló próbálja is ki 

ezt a realitások területén, és a valóságba 

való átvitel révén tegyen eleget saját 

elképzeléseinek (Ritoók, 2009). A valóság 

azonban sokszor determináltnak tűnik. 

Ezért szükséges és fontos a mentor-

program, hogy a 7. és 8. osztályos gyermeki 

valóságképet némiképp árnyalni, színezni 

tudjuk, és megtölteni reményteli tarta-

lommal. A közzoktatás pályaorientációs 

feladatai az elmúlt egy-két évtizedben 

folyamatosan átalakultak. Az alkalom-

szerű, egy-egy döntés meghozatalát segítő 

támogatást fel kell, hogy váltsa a „tanulók 

pályaorientációs felkészítésének folyamat-

ként való kezelése, az egyes életkoroknak 
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megfelelő feladatokkal és módszerekkel” 

(Borbély-Pecze, Gyöngyösi és Juhász, 

2022, 86. o.).  

   A folyamathoz hozzátartozik a rendsze-

resség is, elsősorban kompetencia alapú 

fókusszal, a köznevelés teljes időszakában. 

„A pályaorientáció (amelynek új angol 

megnevezése a teljes életpálya-támogatás 

érzékeltetésére a   ’vocational orientation’ 

helyett ’lifelong guidance’, és melyet az 

egész szakmai életutat támogató pálya-

orientációnak, azaz életpálya-tanácsadás-

nak hívunk magyarul) magán hordozza az 

univerzalitás és a kompetencia elveit” 

(Borbély-Pecze, 2010, 7. o.). Nézzünk meg 

egy korai definíciót a kompetenciáról: „A 

kompetencia: döntést szolgáló motívumok 

(szükségletek, igények, érdeklődések, ma-

gatartási szokások, attitűdök, kötödések, 

előítéletek, meggyőződések, hitek és a hoz-

zájuk tartozó ismeretek), a jelző, a késztető 

érzelmek, valamint a viselkedést, a te-

vékenységet lehetővé tevő, szervező ké-

pességek (hozzájuk tartozó cselekvési szo-

kások, készségek és ismertek) összefüggő 

rendszere” (Nagy, 1996, 10-11. o.). Az 

attitűd alapú megközelítések a döntésekre 

fókuszálva, rendszerszemlélettel közelítik 

meg a kompetenciákat. Ebből számunkra 

a rendszerszemlélet fontos, melynek értel-

mében a komplex, sok összetevős pálya-

orientciós folyamat egy-egy tartalmi eleme 

is hatással lehet a többi tényezőre. Konkré-

tan a mentorprogram által nyújtott élmé-

nyekre, és a tapasztalati tanulás lehető-

ségeire gondolunk.  

   Érdemes az alapfogalmak tisztázása 

(v.ö.: Mező, 2021) után megfogalmazni 

azokat a sajátosságokat, amelyek a men-

torprogram által nyújtott lehetőségek kö-

zött értelmezhetőek. A pályaorientációs 

tevékenységet végző mentor egy fél éves, 

átfogó felkészítésen vesz részt az alapozó 

kurzus keretei között, amelynek a fókusza 

a mentorálás teljes folyamatának és 

eszköz-rendszerének a megismerése, illet-

ve a hátrányos helyzetből adódó szocio-

ökonómiai sajátosságok elsajátítása, egy-

fajta társadalmi érzékenyítés. Ennek a 

komplex, fél éves kurzusnak csupán egyik 

eleme a pályorientáció, mégis kiemelt 

jelentőséggel bír. Jelent tanulmány célja 

éppen ezért a mentorprogramhoz kapcso-

lódó pályaorinetációs ismeretanyag bemu-

tatása.  

   A továbbiakban áttekintünk néhány o-

lyan hívószót, fogalmat és jelenséget, 

amellyel mentoraink megismerkednek, és 

amelyek a mentprprogram keretei között 

relevánsak.  

   Általánosságban elmondható, hogy a 

pályaválasztás előtt álló általános iskolás 

gyermekek nem foglalkoznak a jövőjükkel. 

Különösen akkor nem, ha a hátrányos 

helyzetű környezetben semmilyen tám-

pontot és támogatást nem kapnak a fel-

nőttektől. Még a tehetségeseknek is nehéz 

bármilyen, jövővel kapcsolatos elképzelést 

kidolgozniuk. „Vannak olyan tehetségesek, 

akik annak ellenére sem rendelkeznek kellő 

előrelátással a későbbi pályájukat illetően, 

hogy tisztában vannak a képességeikkel. 

Másrészt, sok gyermek, általános iskolás 

(sőt középiskolás) évei alatt egyáltalán nem 

foglalkozik a pályaválasztással. Amikor 

döntési helyzetbe kerülnek, akkor tuda-
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tosul bennük, hogy nem rendelkeznek 

kellő információval ahhoz, hogy felelős-

ségteljes döntést hozzanak” (Mező, 2015, 

58. o.). Mentoraink a 7. osztálytól lépnek 

be a gyermekek iskolai életébe, és sze-

rencsés esetben két éven át tudják kísérni, 

támogatni, fejleszteni őket. A szerencsés 

esetet azét kell kiemelnünk, mert a mentor 

egy adott iskolában eltöltött ideje egy sok-

tényezős helyzet eredménye, például a 

mentor egyetemi tanulmányai, időbeosz-

tása, élethelyzetének változásai is befo-

lyásolják. Az a programban kiemelt szem-

pont, hogy egy adott iskolai osztályt min-

dig ellássunk mentorokkal, a különböző 

okokból kieső mentorokat pótoljuk. Így 

két éven át egészen biztosan kapnak men-

tori támogatást a programban részt vevő 

osztályok, legfeljebb a mentor személye 

változhat. Ez a két év rengeteg olyan 

lehetőséget adhat, amellyel a gyermekek a 

jövőjük felé fordulhatnak, megismeked-

hetnek különböző lehetőségekkel.  

   A tanórán kívüli, és az iskolai osztály-

termen kívüli tevékenységek folyamatosan 

felértékelődtek az elmúlt évtizedben. 

Ehhez a tendenciához kapcsolódik kon-

struktívan a mentorprogram, kifejezetten a 

gyermekek tanórán kívüli időtöltését struk-

turálva. Természetesen a mentori tevé-

kenység a tanórai keretek között is meg-

történhet, a tanításon kívül bármilyen ta-

nulástámogató helyzet megengedett, en-

nek kereteit elsősorban a pedagógus és az 

iskola  alakítja ki.  „Egyre fontosabbá válik 

a tudásra épülő társadalmak verseny-

képessége, a tudásgazdaság minősége. 

…megváltoztak a tudásszerzés helyszínei. 

A formális tanulás nagy része már nem az 

iskola falain belül történik, az informális 

tanulásnak egyre nagyobb szerep jut a 

tanítási-tanulási folyamat egészében. Ez a 

tanulásszervezésre és a tanórai módsze-

rekre egyaránt hat” (Vass, 2009). A 

mentorprogram egy óriási lehetőség tér új 

információk, helyszínek, tapasztalatok és 

élmények gyűjtésére. Az egyes kirán-

dulásokkal a gyermekek praktikus intelli-

genciája is fejlődhet.  

   A transzverzális kompetenciák már álta-

lános iskolás kortól előtérbe kerülnek, 

hiszen a tantárgyakon átívelő, gyakorlai 

készségekre alapuló tudáskészlet hasznos-

ságát a gyermekek is közvetlenebbül meg 

tudják ítélni, és nyitottabbak a befo-

gadására. Ezek: alkalmazkodás képessége a 

változó kihívásokhoz, önálló döntés-

hozatal és felelősségvállalás, szociális haté-

konyság, valamint kreativitás és problé-

mamegoldó képesség (Lubinszki, 2019). A 

transzverzális kompetenciák oktatása új-

fajta követelményeket és kihívásokat tar-

togat a megszokott tanítási-tanulási folya-

mathoz képest, speciális tudatosságot és 

értékorientációt: „Igényli az oktatás célja-

inak újragondolását, különleges figyelmet 

szentelve a diákok szükségleteire és tanú-

lási motívumaira, innovatív és adatpív ok-

tatási stratégiékat, és rugalmas, mozgatható 

oktatási környezetet a kooperatív munká-

hoz” (Tsankov, 2017, 140. o.).  

   Mindezt a mentorprogramra vonatkoz-

tatva kiemelendő a gyermekek szükség-

leteire való fókuszálás, a reziliencia és a 

változatosság fontossága a mentori te-

vékenységben. A transzverzális kompeten-
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ciák fejlesztése támogatja az iskola és az 

élet közötti átmenet megönnyítését, külö-

nösen a hátrányos helyzetű gyermekek ese-

tében, hiszen a munkaerőpiac különböző 

színterei is a transzverzális kompetenciákat 

preferálják. Ezek nem pályaspecifikumok, 

hanem bármely pálya sikeres megvalósítá-

sának alapvető feltételei. Meglétük hiánya 

rendkívül megnehezíti a pályavitel hosszú 

távú eredményességét még akkor is, ha a 

pálya speciális képesség- és személyiség-

háttere megvan (Ritoók, 2009). A mentor 

szerep szerep repertoárjából kiemelendőek 

az alábbi kompetenciák, amelyek transz-

verzálisak, és amelyek a metorálásban is 

szerepet játszhatnak: kritikus barát szerep, 

személyes támogató szerep, értékelő 

szerep, modell szerep (Kotschy, Sallai és 

Szőke-Milinte, 2016).  

   Minden fiatalnak szüksége van orien-

tációra kisiskolás kortól, majd később a 

munkaerőpiacra kilépve egész szakmai 

életén át egy támogató rendszerre, melyhez 

bátran fordulhat (Hegyi-Halmos N. 2015, 

440. o.). A mentorprogram egyfajta szocia-

lizációs folyamatként is értelmezhető, a-

melyben a pályaszocializáció konkrét tar-

talmán túl egy olyan működésmódra is 

szocializáljuk a gyermekeket, hogy kérjelek 

segítséget, hogy merjenek kérdezni, legye-

nek nyitottak a támogatásra, és el tudják azt 

fogadni, majd konstruktívan beépíteni a 

hétköznapi életükbe. A mentor a pálya-

választási döntés támogatásához is hozzá-

járulhat. „Mi szükséges a jó döntés megho-

zatalához? Önismeret: saját motivációinak, 

érdeklődésének, képességeinek (erősségei-

nek és gyengeségeinek) ismerete. A külön-

böző szakmák, foglalkozások ismerete. Az 

eljövendő képzés tartalmának ismerete.” 

(Mező, 2015, 58. o.). A mentorprogram 

pályaorientációs fókusza mindezt lefed-

hetni, az azonban kiemelendő, hogy az 

iskolán belüli pályaorientációs lehetősé-

gekkel karöltve működhet a folyamat. Az 

iskolai pályaorientációs programok és lehe-

tőségek átteintését következő tannulmá-

nyunkban mutatjuk be.  

 

 

   Hallgatói reflexiók 

   A mentorprogram felkészítő kurzusa te-

matikailag és kompetenciafejlesztés szem-

pontjából is sokrétű, amelynek egyik eleme 

a pályaorientáció. A kurzus zárásaként egy 

olyan refelxiós esszét kell beadni a hallga-

tóknak, amely minden érintett témához 

személyes reflexiót igényel, a saját ta-

pasztalataik és véleményük kifejtését. Az 

alábbiakban néhány olyan részlet olvas-

ható a reflexiós esszékből, amelyek a 

pályaorientációra irányulnak. Hangsúlyo-

zandó, hogy a féléves felkészítő kurzus 

után a mentorprogramba belépő hallgatók 

a szupervízori csapatunktól további szak-

mai és módszertani támogatást kapnak a 

pályaorientáció témakörében, így a szem-

léletük és tevékenységük köre folyama-

tosan formálódik.  

 

   „Az első tartalmi elem ,ami a számomra 

legtanulságosabb volt, az a továbbtanulást 

befolyásoló tényezők egyike. Én személy 

szerint nem szerettem volna a Miskolci 

Egyetemre menni, hanem sokkal inkább 

Pestre jelentkeztem volna, viszont a 
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szüleim nem engedtek olyan messzire. 

Kikötés volt nálunk, hogy csak Miskolcra 

jelentkezhetek. Ez azért volt kifejezetten 

rossz, mert itt nem volt olyan szak, amit 

szerettem volna tanulni, de a TM-es órán 

megértettem, hogy miért gondolták jónak 

ezt a döntést. Ez volt a legközelebb, 

testvérem is ide járt és teljes mértékben 

illett rájuk minden más általános jellemző 

is. Egyébként sem lázadtam, mert nem 

akartam hálátlannak tűnni, de így legalább 

nem neheztelek rájuk emiatt. Legközelebb 

megpróbálom megérteni mások helyzetét, 

mielőtt magamra vennék valamit.” H. V.  

 

   „A jövőkép biztosan motiválhatja a 

gyerekeket a tanulásra, hogy azt a szakmát 

tanulhassa, amit szeretne is. Valamilyen se-

gítséggel például elmagyarázunk neki vala-

mit és a sikerélmény motiválhatja őt.”M. Z.  

 

   „Pályaválasztásban abban tudunk segíte-

ni, hogy mesélünk magunkról sikerekről 

tanulmányokról és az, hogy ehhez mennyi 

munka kell, hogy egyetemre vagy egy jó 

munkahelyre el jussunk. (Kitartás, szorga-

lom, akarat, és a tehetség tudás meglátása a 

gyerekekben).” Gy. A.  

 

   „A kurzus legfontosabb üzenete az volt 

a számomra, hogy mennyire fontos a hát-

rányos helyzetű gyerek életében a Mentor 

és hátrányos helyzetű iskolák számára a 

mentorprogram. Mégpedig azért, mert a 

gyerekek mentoron keresztül példát látnak 

maguk előtt, és nem csak azt látják, hogy a 

tanár mennyire akarja rájuk erőszakolni a 

tananyag megtanulását, illetve fegyelmezni 

őket. A mentoron keresztül látják, ha Ők is 

tesznek erőfeszítéseket akkor elérhetnek 

dolgokat az életbe, illetve a mentor segíthet 

megtalálni az, hogy a hátrányos helyzetű 

gyerekek miben jók és segít nekik a fejlő-

désben. Sokféle eszközökkel támogat-

hatják a mentorok a gyerekek pályavá-

lasztását, ezek közül legfontosabbak sze-

rintem azok, hogy segítenek a gyerekeknek 

megtalálni azt, hogy miben jók és abban 

fejleszteni őket. Segítenek olyan irányban 

elindulni a gyerekeknek, ami az érdeklődési 

körükhöz tartozik és hogy az alapján olyan 

pályát válasszanak maguknak mi tetszik is 

nekik és ki is tudnak tanulni.” B. B. 

 

   „A pályaorientáció – mint egyik fő te-

vékenység – eszközei lehetnek szakmabe-

mutató előadások szervezése az iskolában 

vagy iskolán kívül, állásbörzék látogatása 

csoportosan, videók vetítése az egyes 

foglalkozásokról vagy az érdeklődési 

köröket felmérő kérdőívek kitöltetése. 

Emellett nem elhanyagolható tényező a 

mentor-diák kapcsolat minősége sem.”  

Cs. M. 

 

 

   „Amivel mi támogatni tudjuk a gye-

rekeket a pályaválasztásukban, úgy gon-

dolom az, hogy sokat érdeklődünk felőlük, 

megtapasztaljuk, mi az, amiben jók, 

kiemelkedők, ami boldoggá teszi őket, és 

ezek mentén elindulva játékokkal, szabad 

foglalkozásokkal erősítjük meg ebben 

őket, illetve egy-egy jól időzített beszél-

getéssel terelgethetjük őket a helyes(nek 

vélt) irányba.” Sz. J. 
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   Összegzés 

   A tantárgyi készségek és kognitív rész-

képességek alapja a személyiség egészséges 

működése, az egyes fejlődési szakaszok 

pszichoszociális erőforrásainak a megta-

pasztalása és működtetése. Ezek az általá-

nos- és középiskolás korig elsajátítandó 

kompetenciák a remény, az akarat, a 

szándék, a hozzáértés, és a hűség. Amikor 

Erikson pszichoszociális erőforrásokról írt 

(Erikson, 1997), még nem létezett a transz-

verzális kompetencia kifejezés, de gyakor-

latilag lefedheti a két fogalom egymást.  Az 

egyes eriksoni kompetenciák az új helyze-

tekhez való alkamazkodás eredményes 

küzdelmeiből származnak, és lehetővé te-

szik a bizonytalan és átmeneti élethelyzetek 

kezelését is. „Ez a nagyfokú bizonytalan-

ság és átmenetiség (transition) jellemzi a 

szakmai pályafutás, a karrierek világát is” 

(Borbély-Pecze, 2022, 19.o.) A hátrányos 

helyzetű gyermekek eredendően is egy 

bizonytalan miliőből jönnek, hiányos 

pszichoszociális kompetencia készlettel, 

amely ezt jelenti, hogy sokszr az alkal-

mazkodáshoz és megküzdéshez szükséges 

készségek teljes tárháza hiányzik. Mindezt 

nem pótolhatja a mentorprogram. Azon-

ban az élmények, a foglalkozások, és a 

gyermekkel töltött idő adhat reményt, ka-

paszkodót, akaratot, és sikerélményt ah-

hoz, hogy merjenek a jövőre olyan lehe-

tőségként tekinteni,  ahol nekik is lehet sze-

repük egy boldog élet kialakításában. Hogy 

legyenek pillanatok, amikor királyfiként 

tudnak helytállni.  
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