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BEVEZETÉS 

 

A társadalmunk legsérülékenyebb csoportját képező, cigány/roma lányokra reflektáló célzott 

hátránykompenzáló programok a 2010-es években kezdődtek el. A programok sikerességét a mentor-

mentorált együttműködésektől várta a mindenkori kormányzat és a szakma is. A ROM-ISK-15 illetve 

ROM-ISK–16 azonosítószámú „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázatok 

voltak hivatottak arra, hogy a 10-18 éves, leghátrányosabb helyzetben lévő, az iskolai lemorzsolódás 

fenyegetettségével érintett fiatal lányokat integrálják a köznevelés rendszerébe és érzékenyítsék a 

tanulás kiemelkedő fontosságára. Ezen pályázatok keretében megvalósult projektek mentori 

tevékenységeinek sikerességét vizsgálta (2017 áprilisa és szeptembere között) az Oktatási Hivatal, az 

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 azonosítószámú, Esélyteremtés a köznevelésben című kiemelt projekt 

(továbbiakban Kiemelt projekt) keretében. A vizsgálat – vagy más néven – szükségletfelmérés célja 

volt, hogy feltárja a mentorálás előnyeit annak érdekében, hogy a Kiemelt projekt a lehető legmagasabb 

szakmai színvonalú támogatást nyújtsa az EFOP – 1.4.4-16-2016 azonosítószámú, BARI SHEJ – 

NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ című pályázat (továbbiakban Bari Shej) nyertesei számára.  

Az elődprogramok („Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése” ROM-ISK-15 és ROM-ISK-

16) keretében megvalósuló projektek elemzésének fontos tapasztalata, hogy a megvalósító 

szervezetek nem egységesen fogalmazzák és valósítják meg a mentorálási folyamatot. Jelen kézikönyv 

egyik legfontosabb célja, hogy módszertani támogatást nyújtson a mentoroknak. 

Az első fejezetben a mentorálás fogalmi keretrendszere és főbb típusai kerülnek bemutatásra.  

A mentorálás az egyik leghatékonyabb, leginnovatívabb, és a leginkább a személy egyéni 

igényeire fókuszáló eleme lehet a hátránykompenzáló programoknak. Annak érdekében, hogy ezt a 

tételt alátámasszuk, a második fejezet a mentor szerepét, a mentor és mentorált kapcsolat jellemzőit, 

és a mentorálás érzelmi fejlődésre, identitásra gyakorolt pozitív hatásait listázza. 

A mentorálási tevékenységek pontos és reális megtervezéséhez fontos a mentorálás 

folyamatának és természetes szakaszainak megismerése. Ez nem csak a projekt tervezés, hanem a 

szakmai munka szempontjából is lényeges. A harmadik fejezet részletes leírást ad az előkészítés, 

kezdeményezés, fejlődés, és a befejezés ciklusairól, és az ezekre a szakaszokra jellemző mentori 

tevékenységekről. 

A negyedik fejezet kommunikációs, beszélgetésvezetési technikákat ismertet. 

A kézikönyv végén két praktikus gyűjtemény kapott helyet: a mentorálásra vonatkozó 

jogszabályok tára és a fontosabb fogalmak gyűjteménye került felsorolásra.  
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I. A MENTORÁLÁS FOGALMA, TÍPUSAI 

 
 

Ebben a fejezetben a mentorálás fogalmának keretrendszerével foglalkozunk, és azzal, hogy mely 

területeken történik mentorálás, illetve hogyan, milyen kontextusban használják a mentorálás 

fogalmát. Választ keresünk arra a kérdésre, hogy a hátránykompenzáló programok terén mit jelent a 

mentorálás. 

 

A cigány/roma lányok korai iskolai lemorzsolódásának csökkentését célzó eddigi programok: a „Roma 

lányok iskolaelhagyásának megelőzése” ROM-ISK-15, ROM-ISK-16 és Bari Shej- Nagylány- Fátӑ Máré 

programok. Ezek a pályázatok a hátrányokkal küzdő, elsősorban cigány/roma lányok iskolai 

lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését 

ösztönzik. Célkitűzésük még, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációja 

nőjön, családjaik tanulást szorgalmazó magatartása erősödjön, családalapítási és gyermekvállalási 

életkoruk későbbre halasztódjon, egészségi állapotuk javuljon, valamint áldozattá válásuk 

valószínűsége csökkenjen. Ezen programoknak a legfontosabb szakmai és módszertani pillére a bevont 

lányok számára nyújtott mentori támogatás. A megvalósított projektek áttekintése után számos 

értelmezéssel találkozhatunk, nincsenek egységes fogalmi keretek. Annak érdekében azonban, hogy a 

mentorálás folyamatát részleteiben tanulmányozhassuk, elengedhetetlen a fogalmi keretek egységes, 

pontos és részletes meghatározása, illetve a mentorálás különböző típusainak megismerése. 

 

I.1 A mentorálás fogalmi keretrendszere 

 

Az utóbbi évtizedekben több, az egyén fejlődésének hatékony támogatását célzó módszertan jelent 

meg olyan területeken és ágazatokban, mint például a pedagógia, a szociális szféra és a foglalkoztatás. 

Ilyen innovatív és alternatív technika például a patronálás, a tutorálás, a coaching vagy a mentorálás. 

A fogalmak közötti átfedések miatt gyakran tévesztik össze ezeket a hasonló, de mégsem ugyanolyan 

tartalmú támogató folyamatokat.  
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A mentorálás pontos definiálását és elhatárolását a fent felsorolt módszertanoktól tovább bonyolítja, 

hogy a mentorálás folyamata számos tudományterületen jelen van, így a fogalom mindig az adott 

területnek és az adott ágazatnak megfelelően kerül meghatározásra.  

Milyen területeken valósulhat meg mentorálás? (Dr. Borbély-Pecze, 
2017.)  

 

 Munkaerő-piaci belépés, megkapaszkodás, megtartás. 

 Egészségügy, művelődés, IT.  

 Iskolai előmenetel támogatása/ lemorzsolódás 

megakadályozása.  

 Hátránykompenzáló programok. 

Az egyik legáltalánosabb és legkézenfekvőbb fogalmi keret szerint a 

mentorálás:  

„Olyan személyre szabott gondoskodás, tanácsadás, vezetés, 

amelynek mind az oktatásban, mind a szociális munkában, mind a 

munkahelyi körülmények között nagy szerepe lehet a kliens (tanuló, pályakezdő stb.) sikeres 

működésében”. (Papp, 2008. 3. oldal) 

A mentorálás fogalmának többféle tartalmi elemével találkozhatunk a nemzetközi szakirodalomban. Az 

oktatásban és különösen a hátránykompenzáló programok során és a hazai oktatási szakirodalomban 

azonban jóval kevesebb hivatkozás szerepel. Az egyik ilyet a Pedagógiai Lexikonban találjuk (lásd: 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Lexikon_PedagogiaiLexikon), ahol a mentort, mint 

tanácsadót, pártfogót, atyai jó barátot mutatja be az értelmezés (Fejes– Kasik – Kinyó 2009.). A 

legtöbben azonban Rhodes definíciójára hivatkoznak ezen a területen. 

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

kapcsolatban az idősebb személy folyamatos tanácsadást, 

útmutatást, bátorítást ad a fiatalabb számára, alkalmassága, 

kompetenciája és személyiségfejlődése növekedése 

érdekében. A közösen eltöltött tanulási idő során a mentor és a 

mentorált gyakran alakít ki a kölcsönös elköteleződésen, 

tiszteleten, hűségen és közös személyiségjegyeken alapuló 

kapcsolatot egymással, mely elősegíti a fiatal személy átlépését 

a felnőttkorba.” (Nagy, 2014. 41. oldal) 

   

 

A mentorálás fogalma már az ókori 
görög irodalomban is megjelenik. Az 
első és legfontosabb hivatkozást i.e. 

800-ban találjuk Homérosz egyik 
legismertebb eposzában, az 

Odüsszeiaban 
 

 

A mentorálás megjelenése, terjedése a 

fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények 

növekedésének kezeléséhez, megelőzéséhez 

köthető. 
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Hátránykompenzáló projektek tekintetében az egyik legfontosabb irányokat kijelölő leírás még DuBois 

meghatározása: 

„A mentorálás strukturált és bizalmas kapcsolat, mely fiatalokat köt össze olyan gondozó 

személyekkel, akik útmutatást, támogatást és bátorítást adnak, amelynek révén a mentorált 

kompetenciája és személyisége fejlődik. Egy erőteljes érzelmi kapcsolat egy idősebb és egy fiatalabb 

személy között, olyan kapcsolat, melyben az idősebb résztvevő megbízható és szerethető, valamint 

tapasztalt a fiatalabb személy vezetésében. A mentor segíti alakítani a pártfogolt fejlődését és 

növekedését. 

•  Hosszan tartó kapcsolat egy fiatal személy és egy felnőtt között, melyben a felnőtt támogatással, 

támasszal és segítségnyújtással látja el a fiatalt.  

•  Törődő felnőttek segítsége révén a fiatalok nagyobb eséllyel lesznek sikeres és kiegyensúlyozott 

felnőttek.  

•  Kapcsolat alapú szakmai aktivitás.„  

(Nagy, 2014. 41. oldal) 

A fogalmak sokszínűségének ellenére egyetértés mutatkozik a következő pontokban (Fejes – Kasik – 

Kinyó 2009.): 

 a mentor érettebb személyiséggel, több tapasztalattal és tudással rendelkezik a mentoráltnál; 

 a mentorálás elsődleges célja a mentorált egyéni igényekre válaszoló személyiségének 

fejlesztése és támogatása; 

 a mentor és a mentorált kapcsolatát erős bizalom és kötődés jellemzi.  

 

További közös pontok a mentorálás tekintetében: 

 hosszú távú segítő kapcsolat; 

 célja a magas szintű tudás átadás; 

 nevelés és fejlődés fókuszú folyamat;  

 kölcsönösség, bizalom és empátia alapú módszer; 

 személyes figyelem, biztonság és rendszeresség jellemzi. 

 

Fontos közös pont mindezeken kívül, hogy a klasszikus pedagógiai viszonyrendszerhez képest a 

mentorálás egy „szimmetrikusabb” viszonyrendszerben valósul meg (Németh 1997.), illetve felnőtt 
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mentor esetében a szülőkkel és kortársakkal kialakított viszonyokhoz hasonló jegyeket mutat. (Beam, 

Chen és Greenberger 2002.). (Nagy, 2014. 42. oldal) 

 

 

1. ábra A mentorálás legfőbb jegyei 

(Forrás: Szerző) 

 

Miért fontos, és milyen területeken használható a mentorálás? 

A Training Guide for Volunteer Mentors (2006.) útmutatója alapján az ifjúsági mentorálás a következő 

területeken adhat hatékony válaszokat (Training Guide for Volunteer Mentors 2006.); 

• kortárs nyomás (az egyik legdominánsabb nyomás); 

• érdeklődés a különböző kábítószerek iránt; 

• szexuális kapcsolatok; 

• gyermekbántalmazás és családi erőszak;  

• iskolai biztonság és erőszak; 

• depresszió és öngyilkosság; 

• táplálkozás és egészség; 

• hit és vallás; 

• társasági élet és időmenedzsment; 

• pályaorientáció. 

RENDSZERES
BIZALMON ÉS KÖLCSÖNÖS 

TISZTELETEN ALAPULÓ 
KAPCSOLAT

HOSSZABB IDEIG TART
CÉLJA A TUDÁSÁTADÁS ÉS 

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

MENTORÁLÁS
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Tekintettel arra, hogy a mentorálás egyik legfontosabb jellemzője, 

hogy a mentorált egyéni igényeire ad egyénre szabott válaszokat, 

így a mentorálás keretében megvalósított tevékenységek és a 

mentor szerepei is nagyon változatosan alakulhatnak (Training 

Guide for Volunteer Mentors 2006.):  

• segítség/tutorálás az iskolai tanulmányokban;  

• pályaorientáció;  

• érzelmi támogatás;  

• társas tapasztalatok kínálása. 

 

Mik a mentorálás céljai? (Bander– Galántai – Kállai– Szabó 2015.) 

• Egyéni igényekre alapozott támasz és segítség nyújtása 

• Mintaadó felnőtt-kapcsolat kialakítása 

• Kommunikációs csatorna biztosítása a mentorált és a családja vagy egyéb 

intézmények között 

Mik a mentorálás eszközei? (Bander– Galántai – Kállai– Szabó 2015.)  

 Tiszteleten és bizalmon alapuló őszinte kapcsolat kialakítása a mentorálttal 

 A mentorált magánéletének, tanulmányi eredményeinek, fejlődésének figyelemmel kísérése 

 A mentorált problémáinak figyelemmel kísérése és iránymutatás nyújtása mentorált esetleges 

nehézségeivel kapcsolatban. Ilyen problémák lehetnek az iskolai hiányzások, családon belüli 

abúzus stb. 

Mik a mentorálás hatásai? (Dr. Borbély-Pecze 2017.)  

 A mentorral átélt társas helyzetek és rekreációs tevékenységek a mentorált érzelmi jóllétében 

és szociális kapcsolataiban éreztethetik kedvező hatásukat. 

 A közös tanulás, illetve az intellektuálisan kihívó helyzetek, párbeszédek a kognitív fejlődést 

segíthetik; míg a mentor által kínált szerepmodell az identitás fejlődését befolyásolhatja 

pozitívan.  

A mentorálás hatásaival kapcsolatos példák, személyes tapasztalatok és eredmények megosztása 

a mentorok felkészítésének egyik legfontosabb és legérdekesebb témája. 

 

 

Azok a szociálisan hátrányos 

helyzetű fiatalok, akik mentori 

programban vesznek részt 

55%-kal nagyobb eséllyel 

kerülnek be a felsőoktatási 

intézményekbe, mint azok a 

társaik, akik nem vesznek 

részt mentorálásban. (The 

Mentoring Effect, 2014) 
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I.2 A mentorálás típusai 

 

A mentorálás definíciójából látható, hogy mennyire változatos lehet a mentorálási folyamat, hány és 

hányféle mentori szerep és feladat lehetséges. Ez előrevetíti, hogy a mentorálás tipizálása is ilyen 

hasonlóan változatos és érdekes képet fog mutatni. 

A mentorálás típusai meghatározásának egyik fontos 

szempontja lehet, hogy a mentorálás milyen keretek között 

zajlik. Abban az esetben, ha a mentorálás spontán, nem 

szervezeti keretek között valósul meg, akkor informálisnak 

mondható. A mentorálás ezen formája a legideálisabb és 

legoptimálisabb. Ennek ellenpólusaként, ha a mentorálás 

szervezetten, szervezeti keretek között jön lére, akkor formális 

mentorálásról beszélhetünk. A formális mentorálást a további 

altípusokra bonthatjuk (Fejes– Kasik – Kinyó 2009.):  

 hagyományos mentorálás: a mentor tapasztaltabb, nagyobb tudással rendelkezik, és a 

legtöbb esetben idősebb a mentorált személynél, 

 csoportmentorálás: egy felnőtt fiatalok csoportját mentorálja, 

 csapatmentorálás: több idősebb mentorál egy vagy több fiatalt, 

 kortárs mentorálás: a mentor és a mentorált közel egyidős 

 e-mentorálás: a mentor és a mentorált közötti elsődleges kommunikáció online zajlik 

A mentorálást gyakran a tevékenység megvalósulásának színtere szerint is tipizálhatjuk. Ennek egyik 

formája a közösségi (community based) mentorálás, melyet nem a megvalósítás meghatározott és 

konkrét színtere határoz meg, hanem a mentorált emberek közössége. Ezzel szemben létezik egy olyan 

formája a mentorálásnak, amit a hely határoz meg (site based mentorálás). Ebben az esetben a 

tevékenység egy nagyon konkrét, pontosan meghatározott helyszínhez köthető. Ilyen például egy 

iskola, közösségi tér, egyházi szervezet stb. 

A mentorálás típusai 

Informális Formális 

 

Hagyományos vagy 
klasszikus  

 Kortárs  

 Csapat 

 Csoport  

 E-mentorálás 

Megvalósulás színtere szerint 

Közösségi 
(Community based) 

Helyszínhez kötött  
(Site based) 

 

Mai társadalmunkban az 

informális mentorálás az egyik 

leggyakoribb formája a 

tudásátadásnak és tanulásnak. 
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A mentorálás különféle típusaihoz gyakorlati példákat rendelünk és csoportmunkában dolgozzuk fel 

a mentorfelkészítés alkalmával. 

 

I.3 Az egyéni és a csoportos mentorálás jellemzői 

 
 
Az egyéni mentorálás jellemzői: 
 

 Bizalmon alapuló közös munka, melyet elsősorban a motiváció és az érdeklődés tart fenn. 

 Rendelkezik előre meghatározott keretekkel: ismerkedés, bizalom kiépítése, célok 

meghatározása, megvalósítás és lezárás. 

 A mentoráltak fejlesztése az egyéni fejlesztési terv mentén halad. 

 Az elérendő célokat és közös feladatokat mentorszerződésben rögzítik. 

 
 
 
A csoportos mentorálásban rejlő lehetőségek: 
 

 A mentoráltak nem csupán a mentorral, de a fejlesztésbe bevont csoporttársaikkal kialakított 

kapcsolatból is előnyt kovácsolnak, ha a mentorálás csoportos formában történik, azaz nem 

csak egy mentorált van jelen. A csoporttársi kapcsolat a legnagyobb előnye a csoportos 

mentorálásnak, hatása jóval túlmutat a csoportos mentorálás adott csoportra vonatkozó 

keretein, pozitív hatásai általánosítódnak, és interperszonális hatásként jelentkeznek a fiatalok 

más típusú kapcsolataiban és kommunikációjában.  

 A csoportban létrejövő érzelmi kapcsolatok következtében esély nyílik arra, hogy a programban 

részt vevő lányok kötődési potenciálja pozitív irányba változzon.  

 Az előbbiből adódóan, a csoportos mentorálás különösen hasznos lehet olyan kamasz lányok 

esetében, akiknek problémáik vannak a társas kapcsolatokban. A csoport tagjaként a 

mentoráltak jobban megérthetik a társas folyamatokat, mivel a csoportos mentorálás 

biztonságos környezetet teremt, ahol kifejleszthetik a társadalmi készségeiket. 

 Amennyiben a csoportos mentorálás során lehetőség van rá, a szülők bevonása is szükséges 

lehet, hogy eloszlassák a szülőkben a mentorok felé jelentkező kétségeket.  

 Az életkor szerepe kifejezetten felértékelődik a csoportos mentorálás során. A prepubertás 

kortól kezdve a mentorált szívesebben találkozik az egész csoporttal egyszerre, mint a 

mentorral egyedül.  

 Sok fiatal keresi a lehetőséget, hogy kapcsolatba lépjen társaival, és néhányan kifejezetten 

kényelmetlenül érzik magukat, ha négyszemközt kell találkozniuk egy felnőttel.  
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 A csoportos mentorálás kialakításánál tehát fokozottan ügyelni kell az életkori jellemzőkből 

adódó specifikumokra, illetve az ebből következő társas hatásokra.  

 A csoportösszetétel tekintetében minél sokszínűbb a csoport, annál nehezebb a mentor–

mentorált csoport közötti összhang és bizalom megteremtése, amely fokozottan 

fókuszba helyezi a mentor személyiségének érettségét és szakmai felkészültségét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 4 Mentorálás a roma lányok korai iskolai lemorzsolódását célzó korábbi programokban 

 

A mentorálás fogalma nem ismeretlen a hazai tehetséggondozásban, illetve az olyan szociális és 

hátránykompenzáló programokban, mint például a Roma Mentorhálózat, vagy a Roma 

Szakkollégiumokban megvalósított mentorálás. 

 

A cigány/roma lányok korai iskolai lemorzsolódását célzó programok esetében a mentorálás azért is bír 

különös jelentőséggel, mert a szakmai munka gerincét képezi, így a sikeres és hatékony munka 

zálogának tekinthetjük. Az EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekt keretein belül 

nyújtott szakmai háttértámogatás keretében lezajlott szükségletfelmérés (ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY a 

ROM-ISK-15 „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázat által finanszírozott 

szervezetek körében végzett szükségletfelmérés eredményeiről 2017.) egyik kiemelkedő tapasztalata, 

hogy a projektek sikerének kulcsai a szakmailag és emberileg jól felkészült mentorok. Nem véletlen 

tehát, hogy a fenntartók többsége kifejezte igényét a mentorok szakmai támogatására. Ennek ellenére 

meglepően kevés fenntartó szervezetnél találtunk a mentorálásra, illetve a mentorokra vonatkozó 

pontos meghatározást. A mentorok szakmai felkészítése is sok esetben nagy hiányosságokat mutatott, 

a legtöbb esetben a mentorok előzetes szakmai tapasztalatára építettek a fenntartók. 

A „Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése” ROM-ISK-15 és ROM-ISK-16 projektek felhívásai 

sem tartalmaznak pontos definíciókat vagy kapaszkodókat a mentorálás, illetve a mentorok pontos 

meghatározásának tekintetében. Ennek egyik fő oka, hogy a felhívás a fenntartó szervezeteknek a 

lehető legnagyobb szabadságot kívánta adni a lokális és a bevont lányok egyéni igényeire válaszoló 

Kérdések a fejezethez 

Mi a mentorálás? 

Milyen területeken valósulhat meg a mentorálás? 

Mik a mentorálás legfontosabb ismérvei? 

Milyen típusú mentorálásokat ismer? 

A fejezetben ismertetett mentorálási típusok közül melyiket és miért tartja hasznosnak alkalmazni az 

Ön által ismert szervezetben, intézményben? 
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tevékenységek megvalósítása érdekében. A felhívás a következő alapvető és minimális (jórészt 

technikai) kritériumokat határozza meg: (Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (a 

programról) (2017.)  

 

 „A mentor lehet humán felsőfokú végzettségű szakember, így például védőnő, pszichológus, 

pedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, aki helyismerettel rendelkezik.  

 A mentor emellett lehet legalább érettségivel rendelkező cigány/roma nő is, aki személyes 

példájával tudja erősíteni az iskolázottság előnyeit. 

 Egy mentor maximum 5 lány mentorálását végezheti. 

 A mentorok legalább fele női mentor kell, hogy legyen. Előnyt élvez az a megvalósító, aki ennél 

nagyobb arányban alkalmaz női mentorokat, továbbá minimum egy fő olyan cigány/roma női 

mentort alkalmaz, aki legalább érettségivel rendelkezik. 

 A mentor és mentoráltja minimum heti két alkalommal találkoznak. 

 A családi mentorálás az igények és szükségesség arányában rendszeres. 

 A mentorálás folyamatáról a mentorok naplót vezetnek, amelyet a találkozások dátumát 

megjelölve mentoráltjukkal is aláíratnak.„  

A fent hivatkozott szükségletfelmérés keretén belül fókuszcsoportos interjúkra, egy online kérdőíves 

felmérésre és helyszíni látogatásokra került sor, ahol a fenntartó szervezeteket/intézményeket arról 

kérdeztük, hogy milyen elvárásaik voltak a mentorálás és a mentor személyével kapcsolatban.  

A szükségletfelmérés során a projekt megvalósítók 90%-a hasonló válaszokat adott: 

- a mentorálás során a mentor és a mentorált személyes és bizalmas kapcsolatot alakítanak ki, 

- a mentorálás segít a lányokkal és családjaikkal való kommunikációban, és a bizalom 

megteremtésében, 

- a mentor segít a lányok személyes fejlődésének támogatásában és iskolai előmenetelében, 

ösztönzi a piacképes szakma megszerzését. 

Néhány a válaszok közül: 

„Személyesen is foglalkozzanak a rájuk bízottakkal és együttműködésünk zavartalan legyen.” 

„Előítéletek nélkül támogassa a roma lányokat és családjaikat.” 

Elvárás, hogy „A gyerekekre és a gyerekek környezetére és jelenlegi helyzetükre tekintettel legyen, 

Odafigyeljen a tanulmányi munkájára.” 

 

A szükségletfelmérés során a mentorálással és a mentorokkal kapcsolatos nehézségekről is kérdeztük 

a megvalósító szervezetet. A következő problémakörök többször és hangsúlyosan jelentek meg a 

válaszadások során: 
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- A mentorálást nagymértékben nehezíti a lányok és a családok demotiváltsága. 

- Sok esetben nehéz a lányokkal és a családokkal való együttműködés és a bizalom kialakítása. 

Sok esetben nehéz a lányokkal és a családokkal való kommunikáció. 

- A projekt megvalósítási időszaka rövid. 

- Nehéz szakmailag megfelelő mentorokat találni, különösen olyat, aki jól ismeri a közösséget. 

- A mentorokra nagy nyomás nehezedik, amivel gyakran nagyon nehezen tudnak megküzdeni. 

Néhány a válaszok közül: 

„Jobb lett volna ha, hosszabb távú, 2-5 év kifutású programot vezethettünk volna, hiszen valahol csak 

tűzoltásnak tűnik egy rövidebb program, s utána a folytatás nélküliség visszaesést jelent, s nem éri 

el hosszú távon a fejlesztő hatást.” 

„Jobb lett volna, ha minden mentor roma származású.” 

„Jó lett volna lehetőséget teremteni arra, hogy a mentorálásra vonatkozó jó gyakorlatokat ismerjünk 

meg.” 

 

A mentorfelkészítés keretében lehetőséget teremtünk arra, hogy a mentorálással kapcsolatos 

személyes és gyakorlati tapasztalatokról beszélgessünk és azok megosztását lehetővé tegyük, ezért 

csoportmunkában dolgozzuk fel a mentorálás tapasztalatait. 

 

II. A MENTOR SZEREPE A HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ PROGRAMOKBAN 

 

Ebben a fejezetben arra keressük a választ, hogy a mentorálásnak milyen szerepe van a 

hátránykompenzáló programokban. Milyen kvalitásokkal és kompetenciákkal szükséges 

rendelkeznie egy olyan mentornak, aki a társadalom legsérülékenyebb csoportjához tartozó, az 

iskolai lemorzsolódás erős fenyegetettségével küzdő, a legproblémásabb életkorban lévő fiatalokkal 

foglalkozik.  

 

II.1 A mentorálás szerepe a hátránykompenzáló programokban, különös tekintettel a roma lányok korai 

iskolaelhagyását megelőző programokra 

 

A mentorálás kulcsfontosságú és nélkülözhetetlen eleme a hátránykompenzáló programoknak, megléte 

alapvető fontosságú, szükségessége megkérdőjelezhetetlen.  

 

 A mentorálás egyszerre fókuszál a szakmai fejlődésre és a pszichológiai támogatásra is.  

 A mentorálás kölcsönös, mivel mindkét fél előnyökre és haszonra tesz szert belőle.  
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 A mentorálás személyes kapcsolat.  

 

A jó mentorálási tevékenységben a kapcsolat kölcsönös, bizalmon alapul, empátia központú és érthető. 

Ennek tükrében a roma lányok korai iskola elhagyását megelőző programok kertében megvalósuló 

mentorálás 3 elemre helyezi a hangsúlyt:  

 

1. a mentor olyan személy, aki nagyobb tapasztalattal vagy életbölcsességgel rendelkezik, mint a 

mentorált és a helyi közösség elfogadja, 

2. a mentor útmutatást ad, melynek célja a mentorált támogatása és fejlesztése, 

3. a mentor és mentorált között olyan érzelmi kötődés alakul ki, melynek alapja a bizalom.  

 

A mentor tehát szerepében, kompetenciájában és szakmaiságában elkülönül a hagyományos 

mentorálás folyamattól, mely legfőképp a mentorált személyiségfejlesztése eszközének tekinthető.  

A hátránykompenzáló programokban megjelenő mentorálás létjogosultságának alapvető kérdései a 

következők: 

 

 Valóban csak idősebb személy lehet-e mentor, és ha igen, mennyivel kell idősebbnek lennie, 

hogy mentor lehessen?  

 Mennyi időnek kell minimum eltelnie a mentor- mentorált kapcsolatban, hogy azt valóban 

mentorálásnak lehessen nevezni?  

 Hány éves kortól érdemes és szükséges elkezdeni a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű lányok mentorálását, és milyen viszonyban van a mentorálással a normál fejlődés 

menete?  

 Milyen fokú és típusú kapcsolat jöhet létre és létezhet mentor és mentorált között?  

 Lehetnek-e közeli hozzátartozók mentorok?  

 Jogilag milyen lehetőségei és határai vannak a mentori munkának? (Mentor kapcsolata a helyi 

szociális védőhálóval és jelzőrendszerrel.)  

 A mentori munka során felülírhatja-e a mentor döntéseit a mentorálttal kapcsolatban a program 

szakmai vezetője? 

 

A kérdések megválaszolására időt és teret biztosítunk a mentorfelkészítés keretében.  

 

II.2 A mentor kompetenciái 

 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, különös tekintettel a cigány/roma lányok mentorálását 

végző mentorra a következő kompetenciák jellemzők:  
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 türelmes; 

 kitartó; 

 extrovertált; 

 lelki-mentális gondozásra/ és ápolásra képes; 

 mentálisan terhelhető; 

 toleráns; 

 elhivatott, empatikus és előítéletmentes; 

 jó modell és példamutató; 

 kiterjedt kapcsolatrendszere van. 

 

Rendkívüli erőt és energiát szükséges belefektetni a mentorálás folyamatába annak érdekében, hogy 

az előre meghatározott célok teljesüljenek. Jelen esetben a mentorálás tevékenysége olyan támogató, 

segítő folyamat, amelyhez a mentor szociális érzékenységén kívül a kudarcok feldolgozására való 

képesség is feltétlenül szükséges. A folyamatos motiváció és elkötelezettség a jó és hatékony 

mentori kapcsolat elengedhetetlen része.  

 

Fontos kérdés, hogy: mikor végezzük jól munkánkat?: Ha engedjük magunkat involválódni, bevonódni, 

vagy ha képesek vagyunk távolságot tartani.? A mentor, a segítő nem vonódhat be érzelmileg a 

munkájába, akkor végzi jól a feladatát, ha távolságot tud tartani, ha a munkavégzése során mindvégig 

észben tudja tartani és kezelni tudja, hogy ez az ő munkája, amit a tőle telhető legnagyobb precizitással 

és professzionalizmussal kell végeznie. Érzelmileg, mentálisan nem érintheti meg a mentoráltja aktuális 

helyzete, úgy és anélkül kell őt segítenie és szakmai döntéseket hoznia, hogy annak élet-,és  érzelmi 

helyzetébe belehelyezné magát.  

Ugyanakkor a segítő munkát végzők tagadhatatlanul az alábbi hármas egységben is dolgoznak:  

- magánélet 

- személyes (érintettség) 

- szakmaiság 

A magán és a személyes között vékony lehet a mezsgye, mégis nagyon fontos, hogy a mentor képes 

legyen különbséget tenni a kettő között. Szakmai ajánlások szerint a magánéletet nem ildomos, nem 

professzionális bevinni a munkába. A magánvéleményünket, a világnézetünket, az értékítéletünket nem 

keverhetjük a munkánkkal.  

Ezzel szemben a személyes érintettség esetenként sokat segíthet. Ha a mentor képes belehelyezni 

magát a mentoráltja élethelyzetébe, aktuális érzelmi állapotába, ha képes közel kerülni ahhoz a 

helyzethez, amiben segítséget várnak tőle, az segítheti a közös munkát.  

Az érzelmi bevonódás azt is jelentheti, hogy a mentor elkötelezett a munkája, a szakmája, a mentoráltja 

iránt, de ugyanakkor a professzionalizmusa képessé kell, hogy tegye őt arra, hogy a magánéletét kívül 

hagyva, az élete személyes részét behozva csupán, kimagasló szakmai munkát végezzen.  
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A mentor feladata az, hogy kellő számú és megfelelő minőségű, a mentorált számára könnyen és 

egyértelműen használható eszközöket biztosítson arra, hogy az adott helyzetet, a felmerülő problémát 

közösen megoldják a mentorált aktív részvételével, segítve őt, de nem helyette döntéseket hozva.   

Ebbe a folyamatba vonható be a mentor személyes érintettsége. Elmondhatja az adott témában a 

személyes tapasztalatát, személyes érintettségét, megoszthatja a mentorálttal, hogy a hasonló 

helyzetekre, problémákra korábban milyen megoldásokat alkalmazott, hogy azok hogyan váltak be. 

Egyszóval, a mentor a problémák megoldásához az eszközök mellé megoldási javaslatokat is 

felkínálhat a mentorált részére, segítheti őt a folyamatban, mely során eldöntheti, hogy melyik eszközt, 

melyik megoldást választja, de a döntést nem hozhatja meg helyette. A mentor feladata, hogy képessé 

tegye minden tudásával, eszközével a mentoráltat arra, hogy ő meghozza a számára legkedvezőbb 

döntést.  

A továbbiakban a mentornak az a szerepe, hogy a mentoráltat az általa hozott döntésében támogassa, 

a folyamatban, a feladat elvégzésében erősítse, támogassa őt. 

II.3 A mentor kapcsolatrendszere 

 

Ahhoz, hogy a mentorálás ténylegesen elérje célját, a megfelelő kompetenciákon kívül nélkülözhetetlen 

a jó kapcsolatok kialakítása a mentorálás helyszínén/településén élő és működő szereplőkkel. 

2. ábra  A mentor kapcsolatrendszere 

(Forrás: Szerző) 
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A mentorfelkészítésen az egyes szereplők értelmezését csoportmunkában dolgozzuk fel. 

 

 

A fenti ábrán megjelölt szereplők közül érdemes és szükséges kiemelt figyelmet fordítani a 

gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszerre. A gyermekek és fiatalok védelme nem csupán a 

gyermekvédelmi rendszer szereplőinek, hanem tágan értelmezve minden gyermekekkel hivatásszerűen 

foglalkozó mentornak felelőssége és feladata is. A hatékony segítségnyújtásnak elengedhetetlen 

feltétele, hogy a gyermekkel kapcsolatban álló összes szereplő együttműködve lépjen fel. Ennek 

hiányában nem biztosítható, hogy a gyermekek és fiatalok megkapják a megfelelő minőségű és 

mennyiségű támogatást és ösztönzést, amire szükségük van. A jelzőrendszer minden tagja és a 

gyermekkel hivatásszerűen foglalkozó szakember személyes felelősséggel tartozik a jelzés 

megtételéért.  Ez minden esetben a Gyermekjóléti Szolgálaton / Gyermekjóléti Központon keresztül 

történik, a csoportok szervezését is ők koordinálják (MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 21. oldal) 

 

A jelzőrendszer működésének általános alapelvei: 

 Szakmai szabályozottság elve; 

 Információk felelős kezelésének elve; 

 Egyéni szükségletek figyelembevételének elve;                                

 Komplexitás elve; 

 Kötelezőség elve; 

 Objektivitás elve; 

 Szakmai felelősség elve (MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 21. oldal) 

 

A jelzőrendszer működésének? különös elvei: 

 Az egyén szakmai felelősségének elve; 

 Együttműködés elve; 

 Felelősség elve; 

 Kompetenciahatárok betartásának elve; 

 Írásbeliség elve; 

 A hatósági beavatkozás elve (MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 22. oldal) 

 

Az alapelvek értelmezése és feldolgozása csoportmunkában történik. 

 

 

http://www.oktatas.hu/


Oktatási Hivatal  

H–1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

Telefon: (+36-1) 374-2100 

www.oktatas.hu   
 
   

 

  

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben 18 

II.4 A mentor–mentorált kapcsolat jellemzői és működése 

 

A hátránykompenzáló programokban komoly szerepet kell szánni a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekekből/fiatalokból álló csoport egyéni és csoportos fejlesztésére, mentorálásra.  

A mentorokkal való személyes találkozást minden esetben az előkészítés előzi meg. Ezt a 

kulcsfontosságú lépést Illesztésnek nevezzük. Az illesztés jelentősen megnöveli a mentor–mentorált 

közötti kötődés létrejöttének esélyét. A bizalmi kapcsolat kiépítése fontos tényezője a mentor 

személyisége. A mentor szerepénél fogva referenciaminta, akivel könnyen lehet azonosulni. A 

mentorált könnyen átveszi-átveheti a mentorálás folyamatában a mentor stílusát, érték- és 

normarendszerének részeit, de akár világlátását is (Gefferth, 2014. 46. oldal) 

 

Mindezek alapján kiemelt fontosságú, hogy a mentorálás előre meghatározott keretekkel 

rendelkezzen, melyek egyértelműek, világosak, kiszámíthatóak, és mindkét fél számára kötelező 

érvényűek.  Ezenkívül a mentor és mentorált szóbeli és írásbeli megállapodást Hivatalos 

meghatározás szerint mentori együttműködési megállapodás vagy szándéknyilatkozat.  

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mentor-mentorált viszonyrendszert, feladatokat, elvárásokat 

mindkét fél részréről írásban rögzítik.  

A keretek és a szerződés létrejötte jelenti azt a hivatalos csatornát, amely mentén a mentorálás 

elkezdődik és tart a közös megállapodás szerint.  

 

A szerződéses viszonyra épülő mentorálás során a mentorált számára jelentkező előnyök: 

 egyénre szabott támogatás és bátorítás, 

 önbizalom és magabiztosság a célok kitűzésében és az új lehetőségek feltárásában,  

 tanácsok a különböző felelősségterületek kiegyensúlyozására és megtartására,  

 háttértudás megszerzése: „mit tehet, mit nem”, 

  kapcsolati tőke építése és használatának képessége. 

 

II.5 A jó mentor tulajdonságai 

 

A mentorok tulajdonképpen jó szerepmodellként működnek a mentorálás folyamatában (Gefferth, 

2014. 49. oldal). A hátránykompenzáló programokban fellelhető mentorálás során a mentor és a 

mentorált közötti sikeres kapcsolat jellemzői a következők: 

 

1. A mentor nem főnök, nem irányít, hanem együttműködik.  

2. A mentornak képesnek kell lennie arra, hogy elfogadja a mentorált véleményét is, nem ítélkezik, 

hanem értékel, javaslatot tesz. Hallgatni tudás képessége! 

3. A mentor nem sajnálkozik! 
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4. A jó mentor tulajdonságai közé tartozik, hogy képes meglátni egyszerre a lehetőségeket, a 

megoldásokat és az akadályokat. 

5. A jó mentor rugalmas, nyitott.  

6. A jó mentor elfogadja, hogy a mentorálás folyamata nehézségekkel jár, melyeket minden 

esetében igyekszik időben és helyén kezelni.  

7. A mentorálttal való személyes kapcsolattartás és elköteleződés legalább 2 hónapja 

folyamatosan fennáll. 

 

 

 

3. ábra A jó mentor jellemzői 

(Forrás: Szerző) 

 

Ahhoz, hogy a mentorálás az előzetesen meghatározott keretek mentén, és a közösen meghatározott 

feladatok, illetve szabályok alapján jól tudjon működni, nem elég, hogy a mentor lelkes és mindent 

megtesz a célok elérése érdekében. Elengedhetetlen, hogy a mentorált is nyitott, együttműködő legyen. 

Mindezeken túl az együttműködő mentorálttól elvárható, hogy 

 

 legyenek céljai,  

 nyitott legyen, 

 keresse a kapcsolatot mentorával,   

 fogadja el (amennyire csak tudja), hogy ő is és a mentor is követhet el hibákat, 

 a kapcsolat fenntartása váljon a belső motivációjává, 

MentorVan humora

Diszkrét

Gondoskodó

Elkötelezett

Megbízható

Toleráns
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 tartsa tiszteletben a mentorát és a mentorálás kereteit, 

 tudjon és legyen képes titkot tartani. 

 

Amennyiben minden fenti tulajdonság érvényesül, akkor ideális helyzet valósul meg.  A 

szükségletfelmérés (Oktatási Hivatal, 2017. április – szeptember között) azonban azt mutatja, hogy a 

2015. óta megvalósult, cigány/roma lányok korai iskola elhagyásának megelőzésére fókuszáló 

hátránykompenzáló programok mentorait a kompetenciák és kvalitások alapján 3 mentortípusba 

sorolhatjuk, melyet a következő ábra szemléltet. 

 

 

 

4. ábra Mentor típusok a szükségletfelmérés tapasztalatai alapján 

(Forrás: Szerző) 

 

A hátránykompenzáló programokban, különös tekintettel a társadalom egyik legsérülékenyebb 

csoportjára, a cigány/roma lányokra fókuszáló programokban megjelenő mentor (reményeink 

szerint) egyik típushoz sem tartozik. Hiszen az ilyen típusú programokban a mentor képes és tud 

bizalmi kapcsolatot kiépíteni, több témát és eszközt, illetve módszert visz be a mentorálás 

folyamatába. Mindemellett képes a mentorálás szakaszait betartani (ezt a III. fejezet fogja 

részletesen bemutatni) és mentálisan terhelhető. 

 

A bizalom kiépítése és annak megtartása kulcsfontosságú és nélkülözhetetlen része a mentorálásnak. 

A bizalmi kapcsolat kialakításának több lépcsőfoka van, melyet, ha követ a mentor az sikert hoz 

nemcsak a mentorált tekintetében, hanem a családok/szülők bevonása esetén is. Hogyan 

teremthető meg mindez? 

 

• Motiválatlan mentor, aki nem képes, nem tud és/vagy nem akar bizalmi 
kapcsolatot kialakítani a mentorálttal, aki eltolja magától a személyes 
kapcsolattartást. A mentorálást csupán munaköri feladatnak tekinti.

1. mentor típus

• Korlátolt mentor, aki kizárólag  egy téma köré építi a mentorálást, (pl. iskolai 
korrepetálás)  más altertíva felé nem nyit. 2. mentor típus

• Altruista mentor, aki szívvel, lélekkel végzi feladatát és nem képes a lezárásra. 
Tisztában van a mentorálás szakaszaival.3. mentor típus
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1. lépés: megfelelő komfortzóna/légkör megteremtése a mentor részéről, közös szabályok 

kialakítása. 

2. lépés: a mentor kellő nyitottsággal fordul a mentorált igényeihez, szükségleteihez. 

3. lépés: a mentorált is bevonódik, részt vesz a mentorálással kapcsolatos döntések 

meghatározásánál. 

4. lépés: bizalom alakul ki a mentor és mentorált között. 

 

 

5. ábra A bizalom kialakítása 

(Forrás: Szerző) 

Hogyan sikerült kialakítani saját mentoráltjaidnál a bizalmat? Milyen módszert alkalmaztál?  

 

II.6 A mentori kapcsolat hatása a fiatalkori fejlődésre  

A mentorálás pozitív eredményei csak akkor jelentkezhetnek, ha a mentor - mentorált kapcsolata 

személyes bizalmon alapul, melyet a kölcsönösség és az empátia hoz létre.  

Amennyiben a mentorált és a mentor között nem jön létre a bizalom, a kapcsolat még azelőtt szétesik, 

hogy abból bármilyen pozitív eredmény születne. Tartalmas mentorálás csak akkor jöhet létre, ha a 

mentorált hajlandó és képes megosztani érzéseit és önmagával kapcsolatos észlelését a mentorral és 

aktívan részt vesz a mentorálás kapcsolatának alakításában. Természetesen ez a gyakorlatban lépésről 

lépésre valósul meg, melyek során a mentorált megélheti hatékonyságát a kölcsönös bizalmi kapcsolat 

keretein belül és kívül úgy, hogy a mentorálás folyamatát kísérő mélypontok és frusztrációk átélésén 

keresztül lehetővé teszi a mentorált számára, hogy kritikus időszakokban képes legyen segítséget kérni, 

vagy önmagából merítve problémáit megoldani. 

  

4. Kialakult 

bizalom

3. Mentorált bevonódása

2. Mentor nyitottsága

1. Megfelelő komfortzóna
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II.6.1 A mentorálás hatása a szociális és érzelmi fejlődésre  

A mentoráló kapcsolatok többféle módon segíthetik a mentorált, különös tekintettel a lemorzsolódás 

szélén álló cigány/roma lányok szociális és érzelmi fejlődését. A kapcsolatok nyújthatnak  

1. lehetőségeket a kikapcsolódásra és menekülésre a napi stressz elől,  

2. segítséget az érzelmi intelligencia fejlesztésében, 

3. támaszt a kommunikáció, az önismeret és a személyiség fejlesztésben,  

4. segítséget az érzelmi szabályozásban. Hátrányos helyzetű gyerekek/fiatalok esetében, illetve 

élethelyzetből adódó problémákkal küzdőknél a mentorálás kifejezetten a napi rutinból és a 

stresszhelyzetből való kilépés lehetőségét jelentheti. 

A mentorálás mint lehetőség a „mást csinálni–másnak lenni” érzésre építve, az erősödő mentoráló 

kapcsolatban kifejezetten központi helyre kerülhet a mentorált preferencia- és motivációs létráján, ha 

felmerül, hogy legközelebb is részt vegyen- e az egyéni vagy csoportos programon. 

 

Ideális helyzetben a mentoráló kapcsolatoknak megvan az a képessége, hogy szociális interakciókban 

szerzett pozitív élményeket nyújtsanak/nyújthatnak a mentoráltnak, ami fejlődéshez vezet más fontos 

kapcsolatok terén is.  

Annak révén, hogy valódi törődést és támogatást nyújt a mentor a mentoráltnak, a mentor 

szembehelyezkedik olyan negatív nézetekkel/érzésekkel, amiket a mentoráltak magukról, vagy 

felnőttekkel való kapcsolataikról gondolnak. Ezen kívül a mentor feladata, hogy bizonyítsa azt, hogy, 

nem lehetetlen, sőt lehetséges pozitív kapcsolatok kialakítása felnőttekkel.  A mentoráló kapcsolatok 

így „korrekciós élménnyé” válnak azon mentoráltak számára, akik esetleg nem megfelelő kapcsolatot 

élnek meg szüleikkel, családjukkal, pedagógusaikkal.  

 

„A kötődéselmélet szerint egy gyermek biztonságérzetet és védelmet vár szüleitől, családjától 

veszélyhelyzet esetén. A biztonságérzet pedig helyreáll, amikor egy hozzájuk kötődő személy olyan 

együtt érző reakciót mutat, ami enyhíti a fájdalmat, szorongást vagy veszélyhelyzetet. Számos 

interakción keresztül a gyermek kognitív képet alkot a hozzá kötődő személytől származó törődés 

megbízhatóságáról, valamint saját képességéről arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben tud kiváltani 

törődést szükség esetén. Ezen tapasztalati alapú elvárásokról vagy működő modellekről azt gondolják, 

hogy részét képezik a személyiség szerkezetének, valamint hogy interperszonális kapcsolatokban 

befolyásolják a viselkedést a gyermekkor folyamán és azon túl.” (Gefferth, 2014. 53. oldal) 

 

Azok a mentoráltak, akik élethelyzetük (pl.: családi helyzetük, kríziseik, traumáik, problémáik, szüleik) 

miatt olyan kapcsolatban állnak a világgal, amely részükről tele van szorongással, agresszióval, 

félelemmel, bizonytalansággal, sokkal nehezebben fordulnak maguktól új kötődési helyzetek felé, illetve 

sokkal nehezebben is alakítanak ki bizalmi kapcsolatokat, főleg tartós jelleggel. Azok a mentorok, akik 

kellő érzékenységgel és következetességgel közelednek hozzájuk, segítik támogatják a mentoráltakat 

abban, hogy érdemesnek érezzék magukat a törődésre. Mindezek következtében a mentoráltak 
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nyitottabbá válnak arra, hogy érzelmi támogatást kérjenek a stresszes eseményekkel vagy 

nehézségekkel szemben jelentkező küzdelemben. Éppen ezért, azok a mentor-mentorált kapcsolatok, 

amelyeket az egyenletes és készséges odafigyelés jellemez, szintén képesek arra, hogy elősegítsék a 

stabilitás és a kiszámíthatóság érzésének kialakulását a mentorált életében. 

 

Összességében elmondható, hogy bizonyos esetekben a mentorok másodlagos vagy alternatív 

kötődési személyként is működhetnek, ahonnan kiindulva a mentoráltak kulcsfontosságú szociális és 

kognitív lépésekkel haladhatnak előre fejlődésükben, többek között az érzelmi kontroll jobb 

megtartásában, a személyiségfejlődésben jelentkező pozitív hatásban, valamint a társas kapcsolatok 

bővülése terén. Természetesen a legtöbb esetben a mentorok egyszerűen azokat a kapcsolati alapú 

feszültségeket és konfliktusokat enyhíthetik, amelyek az életkori fejlődési folyamat során merülnek fel, 

különösen a serdülőkorban.  

A mentorok olyan felnőtt típusú meglátásokat, tanácsokat vagy javaslatokat adhatnak, amiket a lányok 

lehet, hogy figyelmen kívül hagynának, ha azok egy szülőtől származnának. Azáltal, hogy velük 

foglalkoznak, valamint azzal, hogy bemutatják a hatékony felnőtt kommunikációt, a mentorok abban is 

segíthetik a lányokat, hogy jobban megértsék, kifejezzék és szabályozzák mind pozitív, mind negatív 

érzelmeiket. A jó mentorok, tehát tudnak úgy foglalkozni a mentoráltakkal, hogy az segítsen nekik 

kifejleszteni az érzelmi kontroll képességét.  

 

II.6.2 A mentorálás és a tantárgyi felkészítés kapcsolata 

 

„A mentor által biztosított kognitív és érzelmi keretrendszer minőségén túl a mentoráló kapcsolat 

interperszonális tulajdonságai hozzájárulnak ahhoz, hogy a mentorált fejlessze gondolkodási 

képességeit. Például a pozitív tanár–diák kapcsolat következetesen összefügg a motiváció, az 

iskolai kompetencia és sikerek, az iskolai aktivitás növekedésével, valamint a viselkedés 

szabályozásával. Hasonlóképpen, a mentor - mentorált kapcsolat hozzájárul közvetlenül vagy 

közvetve a mentorált iskolai sikeréhez is.” (Gefferth, 2014., 61. oldal) 

A mentorok erősítik az iskolával kapcsolatos pozitív hozzáállást, biztatják a tanulmányi erőfeszítéseket, 

és még az iskolai projektekben és a házi feladatban is segíthetnek. DE fontos, hogy a mentorálásnak 

nem ez az elsődleges szerepe és feladata!  Egy olyan mentor, aki közeli, bizalmon alapuló 

kapcsolatban áll a mentorálttal, megerősíti és támogatja a mentorált intellektuális érdeklődését, 

serkentheti kíváncsiságát, és tanulásra motiválhatja akár új területeken is. 
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II.6.3 A mentorálás hatása a pályaorientációra  

 

A szerepkövetés minden mentorált személyiségfejlődésének fontos része, ezen a folyamaton keresztül 

azonosul értékekkel és normákkal, melyek a szociális tanulás folyamata során tovább finomodnak és 

érlelődnek, vagy devalválódnak, esetleg lecserélődnek. Mint korábban láthattuk, a mentorálás képes a 

korrekciós élmény biztosítására, azaz a korábbi, világról alkotott, belső kép újrafogalmazására, de 

legalábbis kiegészítésére. Ez a folyamat, amennyiben tartós és érzelmileg megalapozott, kiterjesztheti 

hatását a lánykori személyiségfejlődés és így például a szociális kapcsolatok több területére is, lehetővé 

téve a mentorált számára akár kötődési kapcsolatainak újrastrukturálását. A mentor ezáltal 

szerepmodellé, azonosulási mintává válik, aki hozzájárul a mentorált pozitív 

identitásfejlődéséhez, például azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy a mentoráltak máshogy tekintsenek 

mind jelenlegi, mind jövőbeli identitásukra. Jól szemlélteti ennek lehetőségeit Markus és Nurius 

elképzelése (Rhodes és mtsai 2006.), akik az identitásfejlődés lehetőségeit a „lehetséges ének” 

fogalmával írták le. Megfogalmazásukban a „lehetséges én”: Mindazok a reprezentációk, amik az 

egyének elképzelései arról, amivé válhatnak, amivé válni szeretnének, és amivé félnek, hogy válhatnak. 

Olyan reprezentációs lehetőségek, amik gyakran úgy jönnek létre, hogy a mentoráltak megfigyelik és 

összehasonlítják az általuk ismert felnőtteket, és ezen, kognitív folyamatok, adott esetben, 

befolyásolhatják a döntéseiket és a viselkedéseiket a jelenben. Sok hátrányos helyzetű lánynak a szűk 

családján kívül korlátozottak a kapcsolatai pozitív szerepmodellekkel, és úgy hiszik, hogy csekély a 

lehetőségük a sikerre. Megfigyelhető tehát, hogy ahogyan a mentoráltak azonosulnak a 

mentoraikkal, a korábban megtanult tulajdonságaik, értékeik, normáik elkezdenek megváltozni, 

és ez az, ami változásokhoz vezet azonosságtudatukban és szociális szerepeikben. (Gefferth, 

2014. 50-55. oldal)  

 

Mi az alapja a mentor-mentorált kapcsolatnak? 

Milyen kompetenciákkal szükséges rendelkeznie a mentornak ahhoz, hogy feladatát jól végezze? 

Milyen kapcsolatrendszerrel rendelkezik a jó mentor? 

Miért lesz a mentor szerepmodell? 
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III. A MENTORÁLÁS FOLYAMATÁNAK SZAKASZAI, TERVEZÉSE  

 

Ebben a fejezetben a mentorálás fellelhető szakirodalmát is alapul véve áttekintjük egy ideálisnak 

elképzelt mentorálási kapcsolat fejlődésének főbb mérföldköveit áttekinteni. Ezen túlmenően abban 

az irányban is vizsgálódunk, hogy miben különbözik a mentorálási folyamat egyéb segítő kapcsolati 

folyamatoktól, valamint rávilágítunk arra, hogy a társadalmi kapcsolatok, kapcsolathálózatok 

szempontjából miért fontos. 

 

A mentorálás folyamatát a két résztvevő, a mentor és a mentorált dinamikus kapcsolataként kell 

elképzelni. Maga a kapcsolat van fókuszban, amely folyamatos változásban van, olyan külső és belső 

történések, érzések hatnak rá, amelyek elősegíthetik a mentorálás sikerességét vagy éppen 

hátráltathatják a kívánt eredmény elérését. Minden kapcsolat egyedi módon alakul a két résztvevő fél 

személyiségéből fakadóan.  

III.1 A mentorálás, mint támogató kapcsolat 

 

A mentor – mentorált kapcsolata a személyes segítő kapcsolatok fajtái közé sorolható, a mentor 

egyfajta segítő szakember, legalábbis ami a munkamódszereket és a szakmai 

kompetenciakövetelményeket illeti, és nagyban meríthet a segítő kapcsolati munkaformák 

eszköztárából.  

Az egyes intervenciós munkaformák közös jellegzetességeit és különbözőségeit foglalja össze Bagdy 

Emőke tanulmánya. (Bagdy, 2009. 66. oldal) A mentorálás nem szerepel ezek között, azonban ezen 

összefoglalás alapján talán a tanácsadás és a mentorálás között húzható leginkább párhuzam 

abban a tekintetben, hogy a problémafókusz és a munka tárgya a megoldáskeresés, a folyamat során 

pedig a mentor facilitálja a mentorált saját megoldási stratégiáit. Ugyanakkor a tanácsadás általában 

eseti és nem követi a folyamat alakulását, a mentorálás pedig pont erre hivatott. 
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Lényeges szerepkülönbség: 

(Forrás: Szerző) 

 

A tanácsadás, mint munkaforma hagyományos értelemben természetesen specifikus a kontextustól 

függően is. Egyik fontos iránya - amely jelen témához kapcsolódik - a pályaorientációs tanácsadás vagy 

életpálya-építésre fókuszáló tanácsadás. A pályafejlődés modellje megváltozott, napjainkban gyakoribb 

a pályaváltás, amely esetenként kényszerből is történhet (pl. munkanélküliség is kényszerítheti erre a 

mai munkaképes korosztályt), ezért a változó világ kihívásaira kell, hogy reflektáljon a pályára nevelés 

rendszere. (Ritóók, 2009. 237. oldal) Az élethosszig tartó tanulás ideája mellé bekerült a terminusok 

közé az egész életen át tartó tanácsadás is. Mindez azt jelenti, hogy az életút során - akár lineáris 

életpálya esetében is - szükség lehet pályamódosítással kapcsolatos tanácsadásra, eltérő fejlődési utak 

vagy hátrányból történő felzárkózás esetén pedig egyenesen indokolt lehet. Ahogy a mentorkézikönyv 

koncepciójában gondolunk a mentorálásra, úgy leginkább ezen, segítő munkaformával tudjuk 

párhuzamba állítani, azzal az eltéréssel, hogy a mentorálás során a folyamat alakulásán és végig 

követésén van a hangsúly.  

A tanácsadással kapcsolatos elméletek között is találunk olyat, amely arról a törekvésről számol be, 

hogy önmaga megsegítésére kell ösztönözni a változásban érdekelt alanyt, olyan jártasságokat kell 

szereznie, amelyekkel irányíthatja a saját életét, pl. kapcsolathálózat építésére törekvés, adekvát 

stresszkezelési megoldások alkalmazása, hatékony problémamegoldási módszerek. A cél, hogy a 

tanácsadásban részt vevő elhiggye, hogy tapasztalatot meríthet a változásból, amelynek 

eredményeként erősebb emberré válhat. Brammer az életvitel változásaihoz kapcsolódva azt mondja, 

hogy a változásokban segítséget jelent a korábban elsajátított megküzdési stratégia. (Ritóók, 2009. 237. 

oldal)  

A kirekesztettségben élők marginalizált helyzete ugyanis nem csak abban mutatkozik meg egy 

társadalomban, hogy szegregátum jellegű területeken különülnek el lakóhelyük szerint, 

alacsony a társadalmi státuszuk vagy rossz jövedelmi viszonyok között, mélyszegénységben 

TANÁCSADÓ: 

eseti megoldáskere-
sés, alkalmi beavatkozás MENTOR: folyamatos 

megoldáskeresés, 
folyamatkövetés

6. ábra Szerepkülönbségek mentor és tanácsadó között 
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élnek, hanem mindezeken túl abban a „cselekvésképtelenségben” is, amelynek feloldását az 

angol empowerment kifejezésben rejlő nézet jelenti. (Berta – Farkas – Pattermann – Regős – 

Szilvási – Tölgyesi, 2009.18. oldal) Magyarra fordítva a fogalmat, a „képessé tétel” vagy „megerősítés” 

filozófiája azt jelenti, hogy a folyamat résztvevőit (jelen esetben a mentoráltakat és családjukat) 

megerősítjük abban, hogy felismerjék saját érdeküket és aktivizálni tudják erőforrásaikat, hogy érdekük 

érvényesítése érdekében magabiztosabban tudjanak fellépni. A törekvés tehát a megerősítést, ezzel a 

kiszolgáltatottság csökkenését célozza, azt szeretné elérni, hogy a mentoráltak jobban kézben tudják 

tartani saját sorsukat, a fejlődés közvetítője pedig a mentor személye.  

A program célcsoportjára vonatkoztat a fenti megküzdési stratégiák kialakítását a mentorálás során 

egyszerű lépésekkel érdemes kezdeni, úgy, mint hatékony kommunikációs technikák, viselkedésbeli 

sajátosságok közvetítése, a normakövetés szorgalmazása. 

A facilitálás szintén segítő folyamat, ám elsődlegesen csoportos, pedagógiai munkamódszer, ahol a 

facilitátor szerepe abban merül ki, hogy segíti a csoportot a saját tapasztalataiból tanulni, a közös 

élményekből fejlődni. (Matthew D. Liddle, 2008. 8-10. oldal) Ezt a fajta közvetlen tapasztalatot használja 

tanulási alapként az élménypedagógia módszere is. Ha a mentorálás az eddig tárgyaltaktól eltérően 

nem egyéni, hanem csoportos formában történik, vagy csoportos eseményhez kapcsolódik, a 

mentor tulajdonképpen hasonló feladatokkal néz szembe, mint a facilitátor, ő a folyamat 

facilitátora.  

Habár elsősorban az egyéni mentorálásra koncentrálunk jelen Kézikönyvben, megpróbálunk 

párhuzamot vonni a facilitátor feladatai és a csoportos mentorálási feladatok között is Liddle 

élménypedagógiai módszertani kézikönyve alapján és összeállítani, hogyan kell „működnie” 

csoportos mentorálás során a mentornak: (Matthew D. Liddle, 2008. 10. oldal)  
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7. ábra A mentor tevékenysége a csoportos mentorálás során 

(Forrás: Matthew D. Liddle, 2008. 10. oldal) 

A jó mentor nemcsak a megfelelő kvalitásokkal rendelkezik, hanem a szerteágazó és sokszínű 

feladatokban és kihívásokban is megállja a helyét. 

Hogyan és milyen módon tudja megállni a helyét a mentor a szerteágazó és sokszínű feladatoknál? 

A kérdésre a választ csoportmunka keretében adjuk meg. 

 

 

III.2 A mentor és a mentorált kapcsolata a társadalmi tőke szempontjából  

 

A társadalomban az egyének különféle kapcsolatokban állnak egymással. A társadalomtudományban 

a kapcsolathálózati elemzések nem egyéb mutatók (foglalkozás, társadalmi rétegződésben elfoglalt 

hely) alapján vizsgálják a közösségeket, hanem a tagok között alakuló kapcsolatok mentén próbálják 

leírni a társadalmi szerkezetet. Nem mást kívánnak vizsgálni, mint a közösséget, mégis, 

terminológiájában a közösség fogalmát felváltotta a társadalmi hálózat (kapcsolathálózat) kifejezés, 

ezzel is jelezve a kapcsolatok fontosságát a közösségekben. (Takács 2011.)  

 

Ismerteti a szabályokat a csoportnak és visszajelzi, ha a 
csoport nem felel meg azoknak.

Olyan tapasztalatokat biztosít a csoportnak, amelyek 
alkalmat adnak a fejlődésre.

Segít a csoportnak feldolgozni az élményeket, 
gondolkodásra készteti a tagokat.

Törekszik arra, hogy kiegyensúlyozott legyen a tagok 
részvétele, a kevésbé aktívaknak is legyen tere a 
közreműködésre.

Kihívások elé állítja a csoportot és figyel, hogy ne 
legyenek elmenekülők.

Célirányos tervezéssel segít a nehézségek 
megoldásában.

Ösztönzi a csoporttagokat az eredményesebb 
részvételre.

Reagál a csoportdinamika alakulására, folyamatosan 
figyeli a csoportot, értékeli a működést.
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Az egyének kapcsolathálózata nem csak a társadalom, hanem az egyén számára is alapvető 

fontosságú. Azok az ismerősök, barátok, rokonok jelentik az egyén kapcsolathálózatát, akiket az ember 

mozgósítani tud nehéz helyzetek esetén, akiktől tanácsot tud kérni, akik további kapcsolataikkal 

segíteni, információt nyújtani tudnak. Ez egy olyan nem anyagi jellegű erőforrás, amely legalább olyan 

fontos az érvényesüléshez, mint az anyagi javak vagy az egyén társadalmi státusza. Bourdieu a 

társadalmi rétegződésben elfoglalt hely és az érdekérvényesítés vonatkozásában írt elméletében a 

gazdasági tőke (anyagi lehetőségek) mellett ezen, kapcsolati lehetőségek, azaz a társadalmi tőke 

meglétét vagy hiányát is ugyanolyan mérvadónak tartja az egyén boldogulása szempontjából. 

(Angelusz – Éber – Gecser, 2010. 156. oldal) Az egyén társadalmi tőkéjébe beletartozik minden 

olyan potenciális erőforrás összessége, amely az egyén kölcsönös ismeretségeiből fakad és 

ezen, kapcsolatok tartós, intézményesült viszonyait jelenti. (Füzér Katalin – Gerő Márton – Sik 

Endre – Zongor Gábor 2006. 350. oldal) 

Ha egy helyi közösségben kiterjedt kapcsolathálózatokat figyelhetünk meg, ott vélhetőleg nagyobb a 

társadalmi integráció megvalósulása. Ezen kapcsolati hálók sűrű szövevénye segít stabilizálni a 

társadalmi normákat is. Ha ezek a kapcsolatok lebomlanak, akkor fellazulnak a normák, ami anómiás 

állapothoz vezethet. A kapcsolati hálók ritkulása, a túlzott individualizálódás egy olyan folyamat, amely 

a bizalmatlanság, a bűnözés, az egoizmus irányába hat, miközben a közvetlen emberi kapcsolatok 

működésének feltétele az önzetlenség, esetenként az altruizmus lenne (Utasi, 2002.). A kiterjedt 

kapcsolathálózatok tehát a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenése irányába hatnak.   

 

8. ábra A kapcsolathálózatok pozitív társadalmi hatása 

(Forrás: Szerző) 

 

Nő a bizalom 
a társadalom 
tagjai között

A 
társadalmi 

normák 
stabilizálód

nak
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Robert Putnam amerikai szociológus, Bowling alone című 1995-ös publikációja szerint az emberek a 

90-es években egyedül jártak tekézni, míg pár évtizeddel korábban a tekézés állandó jellegű csoportos 

tevékenység volt, ami segített ápolni az egyén számára létfontosságú kapcsolatrendszert. (Szekeres, 

2013). Nála a társadalmi tőke fogalma a kapcsolatok és a norma szerepén túl kiegészül a bizalom 

fogalmával is, ahol a mindezek által lehetővé tett koordinált cselekvés révén tud növekedni a társadalom 

hatékonysága. (Füzér Katalin – Gerő Márton – Sik Endre – Zongor Gábor, 2006. 350. oldal) 

Témánk szempontjából kiemelendő, hogy a kutatás szerint igen nagyarányú a barátokkal ritkán vagy 

sosem találkozók aránya. Ugyanez jellemző, talán még erősebben, a szomszédokkal való (nem) 

találkozásokra is, miközben az eddigiekből kiderül, hogy a bizalom és a működő kapcsolatrendszer 

a kirekesztettség ellen ható erős tényezőkként működnek. 

A mentor – mentorált viszonyát a kapcsolat erőssége szempontjából is vizsgálhatjuk. Hasonlóan 

a tanár – diák viszonyhoz, amelyet gyenge kapcsolatként értelmez a szakirodalom (Suplicz 2014), a 

mentor és mentorált viszonyát is annak tekintjük. A gyenge kapcsolatot, amely nem negatív értelmű 

ebben az esetben, a kapcsolati gyakoriság, annak mélysége, a szociális státusz különbsége választja 

el az ún. erős kapcsolatoktól. Az emberek viselkedése is más a két típusú kapcsolatban. Utóbbiakban 

erős kölcsönhatásban vannak egymással a szereplők, pl. barátok, rokonok. Granovetter elmélete 

alapján, míg az erős kapcsolatok önmagukba forduló csoportokat képeznek, ahol az információ is csak 

a körön belül mozog, a gyenge kapcsolatok hasznosnak bizonyulnak, mert erősítik a társadalom 

összetartozását, komplex rendszerek stabilizálására képesek. A gyenge kapcsolatok hidat 

képeznek az erős kapcsolatokra épülő homogén csoportok között. (Csermely 2005) A társadalmi 

kohézió növekedése szempontjából tehát jelentős erő rejlik a gyenge kapcsolatokban, így a 

mentorálásban is. 

 

III.3 A mentorálás szakaszai 

 

A következőkben azt tekintjük át, hogyan fejlődik egy eredménycentrikus mentorálási viszony és milyen 

főbb szakaszokra tagolhatjuk. Általában 4-5 lényeges szakaszra tagolja a szakirodalom a mentorálási 

folyamatot.(Gefferth, 2014. 69. oldal)  

A Kézikönyv négy szakasztól álló felosztást alkalmaz: 

1. Felkészülés: információgyűjtés 

Térképezzük fel a mentorált kapcsolathálózatát és helyezzük el benne magunkat is. Gondolkodjunk 

el, hogyan lehetne a mentorált kapcsolathálózatát kibővíteni, hol vannak „üresedések”. 
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2. Kezdeményezés: keretek és bizalom kialakítása 

3. Fejlődés: a kapcsolat működtetése, problémakezelés 

4. Befejezés: hanyatlás, értékelés, újradefiniálás 

 

9. ábra A mentorálás szakaszai 

(Forrás: Szerző) 

 

A mentorálásról szóló szakirodalomban hasonló sémára épül fel a mentorálás folyamata függetlenül 

attól, hogy ki jelenti a mentorálás célcsoportját. (Gefferth, 2014. 69. oldal) a tehetséges diákok vagy a 

hátrányos helyzetben lévők. A mentorálást elsősorban a tehetséggondozásban használják sikeres 

módszerként, eredetileg onnan származik. Jelen esetben azonban más a kiindulópont, az 

esélyegyenlőség fontosságának előtérbe kerülése indokolja, hogy mint szakmai elem, mint szervezett 

formában végzett segítő módszer megjelenjen a hátránykompenzációs programokban, a módszer 

strukturált formában történő alkalmazása pedig a Bari Shej pályázatok követelménye is.  

 

FELKÉSZÜLÉS

•a mentor felkészülése a mentorálásra

•a mentorok ismerkedése egymással és a települési viszonyokkal

•a mentorálási helyzet megtervezése

•a dokumentáció követelményeinek megismerése

KEZDEMÉNYEZÉS

•a mentor – mentorált megismerkedése, a bizalom kialakítása

•a mentoráltak szociokulturális és családi hátterének, kapcsolatrendszerének 
megismerése

•a közös munka kereteinek kialakítása: feladatok, célok, elvárások, 
szabályok közös lefektetése a mentorálttal

•a szükséges dokumentáció elkészítése

FEJLŐDÉS

•a bizalom és a kapcsolat ápolása, működtetése

•a tapasztalható eredmények értékelése és visszatükrözése

•a problémák felismerése és a megoldásra való törekvés

•a szükséges dokumentáció elkészítése

BEFEJEZÉS

•a mentor értékeli a mentoráltat és értékelésre készteti

•a mentorálás lezárása utáni időszak perspektívájának felvázolása

•a szükséges dokumentáció elkészítése

http://www.oktatas.hu/


Oktatási Hivatal  

H–1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

Telefon: (+36-1) 374-2100 

www.oktatas.hu   
 
   

 

  

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben 32 

III.3.1 A felkészülés időszaka 

 

A folyamat elindulását arra a mozzanatra helyezzük, amikor a mentor tudomást szerez arról, hogy 

felvételt nyert a mentori pozícióra. Ez vélhetően a támogatási szerződés megkötésének időpontja is. A 

mentorok kiválasztása erre az időpontra nagyjából megtörtént, a felkészítésük, felkészülésük 

megkezdődhet. A felkészülés ismerkedést jelent a mentorálás környezetével, kereteivel, a többi 

mentorral, amelyet érdemes megtenni még a tényleges munka megkezdése előtt. A mentorálási helyzet 

megtervezése is ekkor történhet a program nyújtotta lehetőségekhez illeszkedve. Át kell gondolni, hol, 

milyen gyakran lesz lehetőség a kapcsolattartásra; lesz-e szükség utazásra; milyen formában 

zajlik a kommunikáció, hogyan zajlik majd a munka dokumentálása és az értékelés. A 

projektgazda elképzeléseit és lehetőségeit célszerű az elején tisztázni a feltételeket illetően. Érdemes 

a mentori team kialakításán is gondolkodni, hiszen ez később az esetmegbeszélések, a közös 

problémamegoldás alapja lehet. A gyakorlati kereteken túl ez az időszak alkalmas a mentoráltra történő 

felkészülésre is, még ha a mentorált személy nem is került kiválasztásra, érdemes információt szerezni 

a településen élő helyi közösség jellemzőiről.  

III.3.2 A kezdeményezés szakasza 

 

A második szakaszba akkor lép a folyamat, amikor a kapcsolat szereplői, a mentor és a mentorált fél 

megismerkedik egymással, ebben az esetben kiválasztásról is beszélhetünk. Kiválasztják a 

potenciális célcsoportból a programba kerülő mentori támogatást élvezőket, másrészt a mentorálást 

végző mentorokat. Hogy miként alakulnak a párok, az programonként és egyénileg történik, azonban a 

tapasztalatok alapján segítheti a kettejük kapcsolatának alakulását, ha a mentorált maga választhatja 

meg a mentorát, akihez a program során tartozni szeretne.  

Ettől kezdve a felkészülésben is szereplő információszerzés konkréttá kell, hogy váljon, az általános 

települési sajátosságokon túl konkrétan fel kell feltérképezni a mentoráltak szociolkulturális és 

családi háttértényezőit, e nélkül nem végezhetünk eredményes munkát. (Kis mentori kézikönyv 

NTP-RHTP-M-15-0003 projekt keretében 2015) Meg kell ismerni a mentorált lakhelyét; az ott élő 

hátrányos helyzetű, cigány családok helyzetét, szokásait, hagyományait; a mentorált iskolai 

előmenetelét, intézményi és szociális kapcsolatrendszerét, de ez semmiképpen se történjen 

környezettanulmány felvétel szerűen (Varga-Udvari, 2008.). 

 

A mentorálásban részt vevő két fél ismerkedésével egyidejűleg ebben az időszakban érdemes 

kialakítani a mentorálás kereteit, megegyezni az alapszabályokban, egyeztetni a közös munka 

tervét, a határidőket, az elvárásokat, az irányokat. Fontos a kapcsolat elején a feladatok világos 

meghatározása és betartása.  
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A mentorált fejlődésének érdekében érdemes kezdetben közösen a mentorálttal célokat is 

megfogalmazni, oly módon, hogy az teljesíthető is legyen, ne szegje kedvét a mentoráltnak, de kihívást 

természetesen foglaljon magában. Ezeket a szülők számára is világossá kell tenni. 

 

A mentornak ebben a szakaszban kell felvennie a kapcsolatot a mentorált szüleivel, ami egyrészt 

azért fontos, mert a mentorált a gyermekstátusza miatt nem tud önállóan, a szülők nélkül élni és dönteni, 

A szülők azok, akik a legközelebbi kapcsolatrendszerét jelentik, másrészt a szülők megnyerése a közös 

cél érdekében legalább olyan fontos, mint a mentorálttal való kapcsolatban a bizalom kialakítása. A 

modern szociálpolitikai törekvések egyértelműen szorgalmazzák a szülők bevonását is a gyerek 

iskolai sikereinek előmozdítása és a szegénység átörökítési ciklusainak megtörése érdekében. 

(Krémer, 2009. 330. oldal)  

 

A hátrányos helyzetű mentoráltak esetében a hátrányos helyzet a szegénység és kirekesztettség 

reprodukcióját jelenti, a szegénységben élő családok, szülők megszólítása pedig speciális felkészülést 

és kitartást kíván meg. Ezekben a családokban eltérő a családi életciklusok alakulása az anyagilag jobb 

helyzetben lévő vagy „középosztályi” családokhoz képest. (Berta – Farkas – Pattermann – Regős – 

Szilvási – Tölgyesi, 2009. 46. oldal)  

Hogy mennyien tartoznak a hátrányos helyzetű, alacsony jövedelmű csoport tagjaiból a korai 

gyermekvállalás kockázatával találkozó lányok közé, nem tudjuk pontosan megmondani. Azzal 

kapcsolatban rendelkezésre állnak adatok, hogy a gyermekvállalás és az iskolai végzettség 

összefüggései hogyan alakulnak: „1990 és 2013 között a nyolc osztályt végzettek átlagos életkora az 

első gyermek születésekor gyakorlatilag nem változott, ellenben az érettségizett (de felsőfokú 

végzettséget nem szerzett) nők körében csaknem öt évvel kitolódott a szülővé válás átlagos kora”. 

(Monostori - Őri – Spéder, 2015. 31. oldal)  

A gyermekvállalás és a tanulás egymást kizáró lehetőségek, ami miatt jelentősen csökkennek a 

lehetőségei a lefelé mobilitás elkerüléséhez szükséges végzettség megszerzésére a fiatal korban szült 

anyáknak. A KSH adatai alapján évente közel 10 000, 19 évesnél fiatalabb lány esik teherbe 

Magyarországon, ugyanakkor nem minden terhesség egyenes következménye a gyermekek 

megszületése.1  

Hogy hányan élnek zsúfolt, kedvezőtlen körülmények között, arra vonatkozóan egy a magyarországi 

szegény- és cigánytelepeket, városi szegregátumokat számba vevő felmérés elemzéséből nyerhetünk 

információkat. (Domonkos – Herczeg 2010.) Ez alapján „az országban legalább 1633 szegregált 

lakóövezet (telepszerű környezet) létezik, ahol megközelítőleg 300 ezer ember él, az ország 

lakosságának 3 százaléka. A szegény- és cigánytelepek regionális eloszlásának, nagyságának, 

                                                           
1 Kovács 2017. http://www.csagyi.hu/hirek/item/918-tinedzserkori-terhesseg (2017.11.15.) 
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létszámának, településszerkezeten belüli elhelyezkedésének és a lakóépületek típusának bemutatása 

során kiemelésre kerül, hogy a külterületen, a minimális infrastruktúrát részlegesen vagy teljes 

mértékben nélkülöző telepeken 26 ezer ember él teljes nyomorban.” (Domonkos – Herczeg 2010.) A 

kutatásból azonban mégsem tudunk a magyarországi cigány/roma lakosság és a célcsoportba tartozó 

lányok számára releváns következtetést levonni, mert a felmérés kérdőíve nem tartalmazott az 

érintettek etnikai hovatartozására szegregátumonként beazonosítható információt, valamint nem is volt 

célja a cigány/roma lakosság lakókörülményeinek feltérképezése. Mégis egyfajta képet sugall a 

legszegényebbek kilátásairól és a szegénység újratermelődéséről.  

A sokproblémás családokra jellemző, hogy a hátrányos helyzet elszenvedése miatt aránytalanul sok 

stressz éri őket, illetve a különböző krízisek már a szülők gyermekkorának is részesei voltak (Berta – 

Farkas – Pattermann – Regős – Szilvási – Tölgyesi, 2009. 47. oldal). Ezen családok működésmódja 

sajátos vonásokkal jellemezhető:  

  

- hiányzik a folytonosság és a kiszámíthatóság pl. az étkezések tekintetében vagy az alvási 

szokásokat illetően, hogy kinek hol a helye;  

- hasonlóan szeszélyesek a személyközi kapcsolatok is és a gyermekre fordított idő;  

- a szülői irányítás szerepe pedig gyenge, nincsenek egyértelmű elvárások. 

 

A Bari Shej projektekben dolgozó mentorok számára az alábbi javaslatokat tesszük a szülők 

felkeresésével kapcsolatban a Biztos Kezdet Program szakmai módszertani iránymutatásait alapul 

véve. (Berta – Farkas – Pattermann – Regős – Szilvási – Tölgyesi, 2009. 38-39. oldal)  

 

- A látogatás ne váratlanul, hanem előre egyeztetve történjen egy olyan időpontban, 

amikor az megfelelő a szülők számára. 

- A látogatás időpontjára rendelkezzünk információval arról, hogy a mentoráltnak és 

családjának mely intézményekhez van kapcsolódásuk. 

- Törekedjünk a partneri kapcsolatra, fogadjuk el a kulturális szokások különbözőségét, 

ne kritizáljunk. 

- Őszintén, hitelesen érdeklődjünk és reagáljunk. 

- Készüljünk fel a nem megszokott nehézségekre, amely a hátrányos helyzettel együtt 

járó rossz lakhatási körülményekből és a családok tartósan kilátástalan élethelyzetéből 

fakadhat: hangzavar, nehézkes kommunikáció, zárkózottság. 

- Gondoljunk bele, hogy egy hasonló környezetben önmagunk fejlődését illetően milyen 

elvárásaink lennének, és azoknak hogyan lehetne megfelelni; milyen nehézségekkel 

találnánk szembe magunkat. 
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III.3.3 A fejlődés szakasza 

 

A mentorálttal való partneri viszony kialakítása lenne a cél már a kezdeményezés szakaszában, 

azonban legkésőbb ebben a harmadik, fő szakaszban a partnerségnek és a bizalomnak is meg 

kell teremtődnie annak érdekében, hogy a mentorálás folyamata eredményes és a programban 

végigvihető legyen. Ideális esetben az ismerkedés, a keretek tisztázása és a bizalom kialakulása után 

a mentorálás átlép ebbe a legfontosabb szakaszba. Ez a mentorálás folyamatának legintenzívebb 

szakasza, az eredményeket, a sikerességet ettől az időszaktól várjuk és tulajdonképpen ennek a 

szakasznak kell jól működve fennmaradnia a mentorálás lezárásáig.  

Érdemes visszatükrözni a mentoráltnak a változásokat, a viselkedésével kapcsolatos 

tapasztalásokat, hogy megértse, miben nyilvánul meg a fejlődés és mi eredményez pozitív 

megerősítést.  

A jól megalapozott folyamat sem feltétlenül mentesül problémák, konfliktusok, válsághelyzetek 

megjelenésétől, amelyek megjelenését is ebben a szakaszban várhatjuk. Melyek lehetnek ezek?  

 

 Lehetséges, hogy a kapcsolat kezdetén nem jól került kialakításra a szabályrendszer 

(túl merev, túl tág, betarthatatlan). 

 Félreértések is vezethetnek problémákhoz (félreértelmezett elvárások; kommunikációs, 

nyelvi vagy nonverbális félreértések). 

 A mentor türelmetlensége, a program során ideálisnak tekintett mentori szerepbe nem 

kellő módon illeszkedése is problémákhoz, sikertelenséghez vezet.  

 Problémás a folyamat szempontjából, ha a mentor felelősségvállalása alacsony vagy 

túlzott.  

 A mentorált kudarcai okának áthárítása a mentor munkájára szintén konfliktust, torz 

magyarázatot eredményezhet. 

 Probléma a program teljeskörű megvalósulása szempontjából, ha a mentorálás 

folyamata leszűkül korrepetálásra. Még ha a sikeresség egyik mutatója is az iskolai 

eredmény, nem szabad, hogy a folyamat erre a tevékenységre szűküljön be. (Kis 

mentori kézikönyv NTP-RHTP-M-15-0003 projekt keretében 2015) 

 

 

Készítsünk látogatási tervet a szülőkkel való kapcsolatfelvételre. Legyenek előzetes 

információink a családról és gondoljuk át, mit, hogyan fogunk közölni velük. Készüljünk 

válaszokkal és újra próbálkozásokkal elutasító válasz esetén. 
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A problémák megoldásában sokat segíthet, ha a mentori szerepben a mentor hiteles és a kezdetektől 

sikerül kialakítani a mentorálttal az együttműködést. Természetesen az is probléma, ha a mentorált 

tanulmányi eredményei nem kedvező irányba mozdulnak el vagy egyéb krízishelyzet történik a 

mentorált életében, azonban itt elsősorban a kapcsolat fejlődését veszélyeztető problémákat 

igyekeztünk listázni. 

 

Mi NE legyen probléma? Lehetnek olyan nehezítő tényezők, amelyek jelentkezését nem feltétlenül kell 

problémának tekinteni, hanem inkább elfogadni, felkészülni rá és kellően érzékeny megközelítéssel 

kezelni. Ilyen például a mentoráltak társadalmi helyzetéből fakadó sajátosságok, depriváltság, 

kommunikációs különbségek, amelyek a kapcsolat fejlődésére hathatnak. Azok a tényezők, amelyek 

a cigány tanulók iskolai sikertelenségének okait is jelentik, a mentorral való kapcsolatban is jelen 

vannak, érdemes tehát ismerni őket: (Babusik, 2002. 26. oldal) 

 

 eltérő családi szocializáció a cigány/roma családokban, aminek következménye: az 

időháztartás strukturálatlansága, ami nehezíti a tanórák rendjének követését; a gyerek 

igényeinek kritika nélküli kielégítése; a késleltetés, önkontroll kialakulatlansága; az erősen 

érzelemteli légkör a családban, ellentétben az iskolával, ahol nyugton kellene maradni; a 

serdülőkor kimaradása, helyette a gyermek kis felnőttként kezelése; iskolai bukás, 

amelynek eredménye, hogy a tanuló a fiatalabb korosztályból kilóg; 

 család és iskola konfliktusosabb kapcsolata: iskolai elvárások nehezen teljesíthetők, 

ellenségnek látják az iskolát; 

 rossz szociális helyzet: a perspektíva teljes hiánya, szegregáció, depriváció; 

 nyelvi hátrány: az első elsajátított nyelv esetenként nem a magyar, aki óvodába nem járt 

(ahol rutinszerű tevékenységekre készítik fel és begyakorolja a magyar nyelvet), ott 

behozhatatlan hátrányok alakulnak ki iskoláskorra, mivel az iskola a kidolgozott nyelvi kódot 

követeli meg; írás – olvasási események hiánya;  

 tanulási motiváció hiánya: az oktatásba való befektetés megtérülését nem látják (akkor 

látnák, ha azonnali lenne); 

 előítéletesség, hátrányos megkülönböztetés. 

 

 

A fő szempont a mentori munkavégzés során, hogy bármilyen nehézség esetén nem magát a 

kapcsolatot kell problémásnak tekinteni, hanem arra kell törekedni, hogy a helyzetet érintően 

változás történjen. 
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III.3.4 A befejezés  

 

A mentorálás befejezése ideális esetben a projektidőszak végén történik a programok megvalósulása 

és a pályázati források felhasználása után. Nem csak a program lezárásához közeledve érdemes 

előkészíteni az értékelést, hanem a projektidőszak alatt is, az iskolában megszokott értékelési 

időszakok megvalósulása után közvetlenül is érdemes értékelő visszajelzést adni. Az értékelés több 

elemből tevődik össze: az eredményességet egyértelműen jelzi a mentoráltak tanulmányi 

eredményének javulása vagy az iskolai hiányzások csökkenése. Arra érdemes reflektálni, hogy mit 

tanultak a folyamat során a szereplők. A mentor is nyújtson értékelést a folyamat során közösen 

kialakított együttműködési keretekkel kapcsolatos tapasztalatokról és a vállalt tevékenységekről. Ezen 

túlmenően érdemes a mentoráltat önértékelésre is kérni, ezen időpontra már az önreflexió gyakorlása 

– ha eredményes volt a kapcsolat – bizonyos mértékig várható. Valamint legyen egy felvázolt 

perspektíva a mentorálás lezárása utáni időszakra a mentorált számára, aki ezzel fel tud készülni az 

önálló működésre. 

 

Kevésbé ideális esetben esetleg a mentorált hirtelen is kieshet a folyamatból és a programból. Ez 

bármikor megtörténhet, ilyen esetben felkészületlenül érheti a mentort, esetleg a mentoráltat is a 

befejezés és mindketten veszteségként élhetik meg a kapcsolat felbomlását, de akár 

megkönnyebbülést is tapasztalhatnak. A mentorálás sikeressége szempontjából a kapcsolat időtartama 

is egyértelműen meghatározó. Mentorálásra vonatkozó kutatások felvetették azt a problémát, hogy a 

mentorálásnak negatív következménye is lehet, mégpedig pont abban az esetben, ha a mentori 

kapcsolat korán megszakad. Illetve azt találták, hogy az egy évnél rövidebb kapcsolatok is csak 

mérsékelt előnnyel járnak. (Fejes – Kasik – Kinyó 2009.) A váratlanul felbomló kapcsolatok esetében is 

érdemes törekedni arra, hogy legyen még egy találkozás mentor és mentorált között a célból, hogy az 

addig történtekre visszajelzést lehessen adni a mentorált felé, megtörténjen az értékelése és a lezárása 

a folyamatnak. 

A mentorálás szakaszait konkrétan a Bari Shej projektekre és hozzá kapcsolódó az EFOP-1.4.4-

16 pályázatban elvárt időtervre (mérföldkövek) is tudjuk vonatkoztatni, azonban a projektek 

indulási ideje feltehetőleg eltér az egyes megvalósítók esetében. A pályázati felhívás szerint a 

programok megvalósításának a támogatási szerződés megkötésétől számított 2 hónapon belül el kell 

kezdődnie, a harmadik hónaptól kezdődően pedig el kell kezdeni a csoportos mentorálást is. 

Gyakorlatilag ekkorra történhet meg - és ideális, ha megtörténik – a felkészülés és a 

kezdeményezés szakasza.  
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A befejezésre az egyéni mentorálási helyzetek tapasztalataira alapozva érdemes készülni, ez 

egyénenként más és más lehet, azonban hogy a kapcsolat megszűnése ne érje hirtelen és 

felkészületlenül a mentoráltat, érdemesnek tartjuk a mentorálás lezárását és az értékelést két hónappal 

a mentorálás (és a projekt) tényleges befejezése vagy az utolsó találkozási alkalom előtt megkezdeni. 

A mentorálás folyamatát itt elsősorban a két szereplő kapcsolatának fejlődése, időbeli alakulása 

szempontjából írtuk le. Ezen kívül természetesen a kapcsolat vizsgálható más szempontokból is, 

például a tekintetben, hogy a mentorált fejlődése hogyan van hatással a kapcsolat alakulására, de 

sajátos hozzáadható szempontot jelenthet még, hogy akár a mentor hogy éli meg a mentorálási 

folyamatot, rá milyen módon hat a kapcsolat.  

 

IV. A MENTORÁLÁS MÓDSZERTANA  

 

Ebben a fejezetben arra keressük a választ, hogy mi a módszertana az eredményes mentorálásnak. 

Ez a fejezet felkészíti a mentorokat a kommunikációs technikák tudatos, készségszintű és hiteles 

alkalmazására.  

 

IV.1 A mentor kommunikációs készségei  

 

A kommunikáció minősége minden emberi kapcsolatot jelentősen befolyásol, így a mentor–mentorált 

kapcsolatát is.  

A kommunikáció, mint a mentor legfontosabb eszköze, egyrészt meghatározza az együttműködés teljes 

folyamatát, hangulatát, másrészt módszerként is alkalmazható, melynek segítségével a mentorált 

személyes és szakmai fejlődése támogatható.  

A megfelelő kommunikáció teszi lehetővé, hogy a mentor a mentoráltat gondolkodásra ösztönözze. 

„Fontos, hogy a mentor mind az adó, mind a vevő kommunikációs szerepében képes legyen hatékonyan 

működni. A vevő szerepében pontosan értse meg a mentorált verbális, nonverbális és 

metakommunikatív üzenetét, és vissza is tudja azt tükrözni számára. Az adó szerepében pedig tudnia 

kell árnyaltan kifejezni mondanivalóját, tisztában kell lennie azzal, hogy viselkedése és kommunikációja 

milyen hatással lehet a másikra. Olyan pontosan kell fogalmaznia, hogy a félreértésnek a 

lehetőségét is elkerülje.” (Gefferth, 2014. 103. oldal) 

Tegyük fel magunknak a kérdést: miben fejlődhetek a mentori munkában?  

Mit várok magamtól a mentorálttal való kapcsolat elején, a kiteljesedésekor, a lezáráskor? 
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A mentor kommunikációjának hitelesnek kell lennie, amely egyrészt önazonosságot jelent, 

nevezetesen, hogy felvállalja, és azt mondja, amit gondol, amit érez. Másrészt azt jelenti, hogy verbális, 

nonverbális és metakommunikációja nem mond ellent egymásnak. Ez a fajta hitelesség lehet a 

meggyőző közlés alapja.  

 

A mentornak azzal is tisztában kell lennie, hogy tetteivel, viselkedésével is kommunikál, és mintát jelent 

a mentorált számára. Ez a modellszerep nagy jelentőséggel bír a szakmai szocializáció és a 

személyiség fejlődése szempontjából egyaránt.  

 

A támogató, segítő kapcsolatok kommunikációjának jellegzetességei  

 

„A jó, eredményes kommunikáció kulcsa a megértés és megértetés, az információk torzításmentes 

átadásának és fogadásának képessége.  

A hatékony kommunikáció egyik legfontosabb célja az egymással való érintkezés világos, egyenes, 

ítéletek nélküli módjainak kialakítása.”  

(Gefferth, 2014. 104. oldal)  

 

A segítő–támogató mentor kommunikációjára az alábbiak jellemzőek: 

 Az intellektuális kompetencia az elméleti felkészültséget, értelmi képességet és 

tanulékonyságot jelzi. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel/fiatalokkal 

foglalkozó szakember esetében a szakterületi tudás és a kiemelkedő teljesítmény megléte, 

amely lehetővé teszi, hogy mentorként kiválasztásra kerüljön. 

 Megfelelő szintű energia szükséges ahhoz, hogy a mentorálással járó érzelmi és fizikai 

igénybevételt elviselje, és aktív tudjon maradni, támogatást tudjon nyújtani. 

 Flexibilitás, rugalmasság, melynek segítségével képes a mentorált igényeihez igazítani 

tevékenységét, és keresni a legmegfelelőbb módszereket a fejlődés elősegítése érdekében.  

 Támogató attitűd, amellyel segít reményt adni és erőt kelteni, de tartózkodik attól, hogy a 

megmentő szerepébe helyezkedjen. 

 Jóindulat, melynek segítségével a tőle tanácsot kérő érdekében, annak függetlenségét 

elősegítve, etikusan, konstruktív módon képes közreműködni.  

  Képes saját tevékenységét tárgyilagosan megfigyelni, elemezni, fejlett önreflexióval 

rendelkezik, reálisan látja saját értékeit, esetleges hiányosságait.  

 Az értékeire épít, és törekszik a hiányosságok korrigálására. Önmaga is fejlődőképes.  
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A segítő szakmákban nagyon elterjedten alkalmazzák és hatékonynak tartják a Rogers nevével 

fémjelzett személyközpontú megközelítést. A mentori munka szempontjából is ez a gondolkodásmód 

tekinthető a leginkább követendőnek. 

A személyközpontú megközelítés egy 

attitűdöt, beállítódást, az emberekhez 

való általános hozzáállást és az ilyen 

meggyőződésből fakadó bánásmódot 

jelent. A személyközpontú pszichológia 

által alkalmazott technikákban a hangsúly 

a jelen pillanaton, a melegség nyújtásán, 

az őszinteségen, a törődésen van. Nagy 

jelentőségű az empátia, az odafigyelés, a 

meghallgatás, a feltétel nélküli elfogadás 

képessége. (Az elfogadás a személyre és 

nem az egyes cselekedetekre vonatkozik!)  

(Gefferth, 2014. 111. oldal) 

 

A személyközpontú segítő beavatkozások 

legfőbb céljai egybeesnek a mentorált 

támogatására irányuló törekvésekkel. A 

Rogers-i személyközpontú, eredetileg 

pszichoterápiás, de a gyakorlatban inkább a tanácsadás felé hajló segítő módszer alapelvei szerint 

ebben a kapcsolatban a kliens voltaképpen önmagán segít. A szakember feladata az, hogy optimális 

(szorongásmentes) klímát teremtsen a kliens számára önmaga megértéséhez és a változás eléréséhez 

azzal, hogy hozzáállása a feltétel nélküli elfogadást tükrözi, valamint elfogadó, empatikus és hiteles a 

szerepében. (Ismét hangsúlyozzuk, hogy az elfogadás a személyre és nem az egyes cselekedetekre 

vonatkozik!)  

Ez az attitűd nagyban segít a mentorálás folyamatában is, mégpedig abban, hogy kialakuljon a bizalom 

a mentorált részéről. A mentorálás gyakorlatában tehát érdemben használhatók a pszichoterápiában is 

alkalmazandó kapcsolati készségek. (Gefferth, 2014. 125. oldal) Javasolt, hogy a mentor: 

 

 érzékenyen ragadja meg a mentorált érzéseit, élményeit; igyekezzen érzelmileg együtt rezdülni 

vele, 

 a saját referenciacentruma helyére a mentorált észlelési és nézetrendszerét tegye,  

 átkódolja a mentorált által használt szavak jelentését a mentorált nézőpontjának megfelelően, 

azaz értse, hogy a mentorált számára milyen mögöttes jelentést hordoznak az általa mondott 

szavak, fogalmak 

 

„A General Electric több tízezer dolgozót foglalkoztat 

szerte a világon. A cégnél háromféle mentori rendszer 

működik. Az első az úgynevezett executive 

mentorálás, amely a legfelsőbb vezetést érint(het)i, a 

második az úgynevezett Women's Network, amelynek 

célja azon nők felkutatása és támogatása, akik a 

szakterületükön kiemelkedően tehetségesek, s 

vezetői ambíciókkal rendelkeznek. A harmadik modell 

azonban már túlmutat a szervezet kapuin, ez az 

úgynevezett külső mentorálás, amely irányulhat 

például a középiskolában jól teljesítő tehetséges 

tanulók felkutatásra és támogatására. A 

tehetségkutató program célja lehet a cég iránt 

elkötelezett munkatársak „korai” kiválasztása.” (Dr. 

Mlinarics 2008.)  
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 adjon visszajelzést a beszélgetésekről a mentoráltnak,  

 bízzon a mentoráltban és a benne rejlő fejlődési folyamatban. 

Mindkét módszer, a mentorálás és a rogers-i „tanácsadás” alapja továbbá a rendszeresen történő 

találkozások, a terápiás szövetség – jellegű kapcsolat kialakulása, valamint a folyamat tudományos 

alapú tervezése. Ugyanakkor különbözőségeket is érzékelünk abban a tekintetben, hogy a mentorálás 

a cél elérését tekintve olyan módszer, amely erősebben akar hatni.  

Mentorálás és terápia közötti különbségek: 

 amíg a terápiában nem hangzanak el konkrét tanácsok arra vonatkozóan, hogy a kliens hogyan 

tudná jobbá tenni az életét, hanem egyfajta nondirektív megközelítéssel operálnak, addig a 

mentorálás a hatás és biztosabb változás érdekében erősebb eszközöket is bevet, 

 elhangozhatnak konkrét tanácsok, javaslatok, sőt feladatok is, mivel a mentorálás célja a 

mentorált életvezetésének némiképp direktebb megváltoztatása, 

 a mentor barátként is funkcionál, a terapeuta szerepéhez képest sokkal inkább 

autoritásfiguraként vagy modellként van jelen, 

 a mentornak nyíltan elvárása van a mentorált viselkedésének változását illetően, 

 a mentorálás nem törekszik gyógyító jellegű lenni, ami a terápiánál alapvetően jellemző. 

 

Beszélgetésvezetési technikák a mentori tevékenységben 

 

A beszélgetés minden segítő kapcsolatban kiemelt jelentőségű. 

A mentori munkában a beszélgetésvezetés kettős szerepet tölt be. Egyrészt a mentorált 

meghallgatását, megértését teszi lehetővé, másrészt a mentor önkifejezését, saját tudásának 

megosztását mentoráltjával.  

Kézikönyvünkben a mentorok kommunikációs készségeinek fejlesztésére a mikroskillek módszerét 

alkalmazzuk. A mikroskillek azok az apró beszélgetésvezetési fogások, általában verbális 

megnyilvánulások, amelyek segítségével a mentor a mentorált által elmondottakra reagál, és/vagy saját 

gondolatait, érzéseit mondja el.  

A mikroskillek fajtáit Ivey és Downing (1980) két nagy csoportba osztja: figyelési és befolyásolási 

fogásokra. Ezek használata teszi lehetővé a beszélgetés irányítását a mentori tevékenységben. (Dávid, 

2014. 107. oldal)  

 

Figyelési fogások 

 A meghallgatás készségei segítségével meghatározott tevékenységekre késztetjük a mentoráltat (pl. 

mondja el érzéseit, gondolatait, fejtse ki egy-egy ötletét, fogalmazza meg terveit, beszéljen arról, ami 

hátráltatja az előrehaladásban stb.). Ez legtöbbször nemcsak egy „elmondást” jelent, hanem valódi 
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belső munkát, az adott témakör átgondolását, feldolgozását is. A mentor pontosan dekódolja 

mentoráltja verbális, nonverbális és metakommunikatív üzenetét, és vissza is tudja azt tükrözni 

számára. Ezek a készségek teszik lehetővé a mondanivaló pontos megértését, egyeztetését.  

A figyelési fogások alkalmazásával a mentorált úgy érezi, hogy meghallgatják, elfogadják, megértik őt, 

így bátorságot merít belőle ahhoz, hogy önmagáról, kérdéseiről, dilemmáiról őszintén beszéljen 

mentorával. 

 

A figyelő magatartással nonverbálisan is azt mutatja a mentor, hogy készen áll a meghallgatásra. 

Elemei:  

 a szemkontaktus,  

 a figyelő tekintet,  

 a megfelelő testbeszéd. 

 

Amikor a mentor meghallgatja a mentorált gondolatait, érzéseit, esetleges problémáit, fontos, hogy 

forduljon felé, esetleg kicsit hajoljon közelebb, nézzen rá, tekintete és arckifejezése azt tükrözze, hogy 

figyel és érdekli, amit a mentorált mond. 

 

A figyelési fogások alkalmazása jóvoltából a mentorált érezheti, hogy meghallgatják, elfogadják, így 

bátorságot merít belőle ahhoz, hogy önmagáról beszéljen. (Gefferth, 2014. 139. oldal) 

 

Befolyásolási fogásoknak hívjuk a kódolás kommunikációs készségeit, amikor saját gondolatainkat, 

érzéseinket, információinkat osztjuk meg a másikkal. Az önkifejezés készségeire akkor van szükség, 

amikor a mentor közölni szeretne valamit mentoráltjával. Képesnek kell lennie árnyaltan kifejezni 

mondanivalóját, olyan pontosan fogalmazni, hogy a félreértésnek a lehetőségét is elkerülje.  

 

A jól vezetett mentori beszélgetés célja a mentorált önkifejezésének elősegítése, személyes 

fejlődésének támogatása, és a mentor ennek érdekében alkalmaz különböző beszélgetésvezetési 

fogásokat. (Gefferth, 2014. 144. oldal) 

 

A mentori beszélgetések során alkalmazhatunk zárt és nyitott kérdéseket. 

 

Zárt kérdés  

A zárt kérdések esetében a megkérdezett nem saját szavaival válaszolja meg a feltett kérdést, fejti ki 

véleményét. A mentor szakmai felkészültsége révén képes arra, hogy a mentorált önreflexióját fejlessze, 

az élethelyzetek megoldási folyamatában az önálló problémamegoldó és döntési képességek 

kialakulását segítse.  
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 A problémaközpontú kérdések a mentorált problémamegoldó gondolkodását segítik. Például: 

„Mi segítheti a probléma megoldását?”  

 A személyközpontú kérdésekkel a mentorált személyére vonatkozó érzések, gondolatok 

hozhatók felszínre. Például: „Miben tudnék segíteni neked?”  

 A kapcsolatközpontú kérdésekkel a mentor–mentorált együttműködésére tesszük a hangsúlyt, 

Például: „Milyennek látod az együttműködésünket?”  

 A változásközpontú kérdések a szükséges változtatásokra irányítják rá a figyelmet. Például: 

„Mitől várod, hogy változzon a helyzet? Hogyan várod, hogy változzon a helyzet?” 

 Az elégedettségközpontú kérdések az elért eredmények és az együttműködés 

hatékonyságának elemzésében segíthetnek. Például: „Elégedett vagy az elért 

eredményeddel?” „Elégedett vagy az közös munkánkkal?” Valószínűleg több téma is fókuszba 

állítható a reflektív kérdésekkel. A mentor minden esetben a saját véleménye kinyilvánítása előtt 

kérje ki a mentorált véleményét az adott témában, mert ezzel önvizsgálatra, önálló 

gondolkodásra készteti, és nem befolyásolja, így  ez a mentorált személyes fejlődésének 

mozgatórugója lehet.  

 

Nyitott kérdés  

A nyitott kérdés olyan kérdésfeltevés, amely sugallja a bővebb kifejtést, részletesebb elbeszélésre 

ösztönzi a mentoráltat.  Nem könnyű rá röviden, igennel vagy nemmel felelni. A nyitott kérdés úgy 

tekinthető, mint a beszélgetésre való felhívás. Például: „Beszélnél kicsit részletesebben erről?”, vagy 

„Elmondanád az elképzeléseidet?”; „Meséld el, hogyan is gondolod?”; „Kifejtenéd bővebben?”; 

„Szeretnék egy kicsit többet hallani erről, hogy jobban értsem a gondolataidat.” A nyitott kérdés bővebb 

magyarázatot eredményez, melynek hatása révén a gondolatok és érzések a mentorált számára 

tudatosabbá válnak, és a mentor is jobban megismerheti a mentoráltat. Ez a mikroskill igazi belső 

munkára, gondolkodásra késztet.  
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10. ábra A mentor kommunikációs eszközei 

(Forrás: Szerző) 

 

Az egyes kommunikációs eszközök előnyeinek, hátrányainak kifejtését csoportmunkában 

dolgozzuk fel. 

 

 

 

11. ábra  A mentor kommunikációs csatornái 

(Forrás: Szerző) 
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Az Ön kommunikációs csatornáira mik a jellemzők? Melyik csatorna tekinthető a legerősebbnek és 

melyik a leggyengébbnek. Indokolja meg!  

 

IV.2 A mentor szerepe a szülőkkel való kapcsolattartásban 

 

A korábban megvalósult ROM ISK pályázatok mentori tevékenységének sikerességét vizsgáló 

szükségletfelmérés keretében történt kérdőíves megkérdezés, fókuszcsoportos beszélgetés és 

tereplátogatások eredményei alapján elmondható, hogy a teljes körű megkérdezésbe bevont résztvevők 

100% - ánál jelent problémát a szülőkkel való bizalom kialakítása, annak megtartása és a folyamatos 

kapcsolattartás.  

A mentor fő feladata, hogy a mentorálttal képes legyen kialakítani egy olyan bizalmi kapcsolatot, mely 

alapját képezi az eredményes mentor – mentorált kapcsolatnak. A mentornak pontosan ugyanakkora 

figyelmet szükséges fordítani a szülőkkel való együttműködésre, mint a mentorálttal való kapcsolatra. 

Ennek érdekében a jó mentor törekszik arra, hogy pontosan ugyanazokat a kommunikációs technikákat, 

készségeket, skilleket alkalmazza a szülők bizalmának elnyerése érdekében, mint a mentorált 

esetében. 

 

A mentor a szülőkkel való kapcsolattartás kialakításakor nagy gondossággal odafigyel, hogy: 

 

 türelmes és megértő legyen,  

 asszertív legyen, 

 jelenléte bizalmat és nyugalmat árasszon,  

 hiteles és elhivatott legyen,  

 gondoskodó legyen, 

 előítélet mentes legyen. 
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Mi lehet a sikertelen szülő-gyerek kapcsolat oka? A személyes tapasztalatok megosztása 

csoportmunkában történik. 

A roma szülők bevonásának „Jó Gyakorlata” 

A roma szülők -különösen az édesanyák- bevonása az egyik legfontosabb és egyben a 

legnagyobb kihívást jelentő feladat lehet a mentorok munkája során. Az ezzel összefüggő 

jó gyakorlatok közös jellemzője, hogy közösségépítő és közösségfejlesztő jellegűek, 

illetve nagyban épülnek a szervezetre, valamint arra, hogy a mentor mennyire illeszkedik 

be a helyi közösségbe. 

Az egyik leginnovatívabb jó gyakorlat a MESÉD módszer bevezetése a szakmai 

programban. Ez nem más, mint a bevont lányok szüleivel- főként az anyákkal- történő 

felkészült szakemberek által vezetett csoportos foglalkozás, melynek során az 

édesanyák egy befogadó és bátorító környezetben meséket olvasnak fel, és vitatnak meg 

közösen. Ez lehetőséget ad saját érzelmeik, félelmeik és tapasztalataik megosztására. A 

módszer a meseterápia és a drámapedagógia bizonyos elemeit is vegyíti, ami még 

eredményesebbé teszi a csoportos foglalkozásokat. 

A módszer előnye, hogy rendkívül eredményes, és emellett költséghatékony. A 

foglalkozások során egyrészt a bevont szülők önbizalma, szülői tudatossága, készségei 

kerülnek fejlesztésre. A legtöbb szülő a magabiztosságának és motivációjának, illetve a 

szülő-gyermek kapcsolat megerősödéséről számol be. A módszer a gyermek 

szempontjából is roppant fontos előnyökkel járhat. Tudományos kutatások is 

alátámasztották, hogy minél többet olvasnak a gyermekeknek iskolába kerülés előtt, 

annál nagyobb lesz az esélyük arra, hogy a tanulás területén sikeresek legyenek. A 

hátrányos helyzetű gyermekek így a projekt természetes haszonélvezőivé válnak. 

Ezzel egy időben a projektelem megvalósítása során a következő kihívások merülhetnek 

fel. A módszer rendkívül időigényes, és rendszerességet feltételez. Másrészről a 

csoportos foglalkozások csak abban az esetben lehetnek a leghatékonyabbak, ha azokat 

egy speciális facilitátor képzésen részt vett, szakmailag és emberileg is felkészült 

szakember vezeti le. 

A módszerről bővebben: http://www.bahai.hu/tevekenysegek/mesed-meselo-edesanyak/ 

(2017)  
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IV.3 A mentorálás ütemterve 

 

Technikai és adminisztratív feladatokkal is egyaránt szükséges foglalkozni a mentorálás során. A 

gördülékeny tervezés során elengedhetetlen a mentorálás folyamatának és feladatainak ütemtervbe 

rendezése. 

 

Mentorálási 
feladatok 

Tevékenységek 

Előkészítés 

 

 

 

 

 

Hosszú-és rövid távú célok közös meghatározása, mentorszerződésbe 
foglalása.  

Egyéni életút tervezés:  
Közös munkával, beszélgetéssel feltárják a lehetőségeket és a cél eléréséhez 
szükséges lépéseket, fejlesztendő területeket beazonosítják 

Egyéni fejlesztési terv készítése: 
A fejlesztendő területek meghatározását követően a mentor (esetleg más segítő 
szakember bevonásával) egyéni fejlesztési tervet készít. Itt csak a nagyobb 
mérföldköveket rögzítik. A mentor ennek alapján nyomon tudja követni, hogy 
milyen fejlesztési csomópontokat kell figyelemmel kísérnie a mentorált életében, 
miben kell segítséget nyújtania. 

A mentor - mentorált stratégia kialakítása 

- Idő-és energiaráfordítás 
- Határidők meghatározása, betartása 
- Ellenőrzés – értékelés - visszacsatolás 
- Motiváció fenntartása 
- Visszajelzések módja 

Szervezés 

A célok elérése érdekében az alább felsorolt feladatok ellátása történik. 

- Segítő szakmákkal való kapcsolatok kiépítése, fenntartása; 
- Világos és jól működő információcsere kialakítása; 
- Világos és jól működő felelősség és feladatkörök meghatározása ; 
- A feladatok optimális sorrendjének meghatározása; 
- Hatékony tevékenységminták gyűjtése; 
- Feltételek biztosítása; 
- Mentorok közötti folyamatos kapcsolattartás; 
- Közös gondolkodás, közös munka kialakítása.   

Megvalósítás 
 

A célok megvalósításához rendelt közös feladatok, tevékenységek teljesítése. 

Értékelés, 

döntés 

Megfigyelés 

- A közös és önálló munka egésze. 

- A mentorált fejlődése, motivációja. 
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Mentorálási 
feladatok 

Tevékenységek 

Kommunikáció: 

- Informálás; 

- Érdeklődés; 

- Tájékoztatás, megbeszélés; 

- Saját készségek fejlesztése; 

- Mentortársak és más segítő szakemberek bevonása.  

(Szöllősi 2017.) 

 

Mentori cselekvési terv 

 

A cselekvési terv felállítása a mentorálás szakmai munkáját nagymértékben segíti amellett, hogy 

egységes keretbe foglalja a mentorálttal való közös munkát. 

 

Tevékenység A tevékenység tartalma  A tevékenység eszközei 

CÉLKÉPZÉS 

A célok meghatározása A program érintettjeinek elvárásai 
alapján 

Interjú  
beszélgetés 

Helyzetértékelés 

 
 
 
 
A mentorált személyiségének feltérképezése 

tesztek:  

 csoportban való viselkedés 

 vérmérséklet 

 konfliktus 

 életút 

 önismeret 

 tolerancia 

Esetleges kapcsolati 
zavarok felmérése, 
kezelése 

szülő – mentorált; mentorált – 
diáktársak; pedagógus - 
mentorált; szülő – pedagógus 

 beszélgetés 

 megfigyelés 

 esetmegbeszélés 

 konfliktuskezelés 

A tanulási zavarok, az 
iskolai tantárgyak 
tanulásával kapcsolatos 
problémák felismerése, 
kezelése 

dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, 
agresszió, szorongás, stb.  

 megfigyelés 

 beszélgetés (diák, szülő, 
tanárok, osztálytársak)  

 szükséges szakemberek 

A fejlesztendő területek 
feltárása 

információ kezelés 
problémamegoldó gondolkodás 
kreativitás 
együttműködés 

 megfigyelés 

 beszélgetés 

 mások értékelése 

A mentorált 
képességeinek feltárása 

figyelem (koncentráció) 
szóbeli/írásbeli kifejezőkészség,  
szövegértés 
memória 
problémamegoldó készség 
összehasonlító elemzés -  

 tesztek 

 megfigyelés 

 beszélgetés 

A család szociokulturális 
helyzetének feltárása 

szociális helyzet 
családi légkör 

Takács - Bánfalvy kérdőív 
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családszerkezet 
nevelési felfogás 
kulturális, erkölcsi, esztétikai 
nevelés 

(Szöllősi 2017.) 

 

FEJLESZTÉS 

tanulási képességek tanulásmódszertan kooperatív gyakorlatok 
projekt módszerek 

kommunikációs képességek kommunikációs kompetenciák 
fejlesztése (verbális, non-
verbális; meta- 

tréning 
drámapedagógiai eszközök 

szociális képességek, érzelmi 
intelligencia 

a mentorált kapcsolatainak, 
viszonyainak fejlesztése 

drámapedagógiai eszközök 
család bevonása 
 

 
 
szabadidő hasznos eltöltése  

a mentorált életkorának, 
érdeklődésének megfelelő  
programok feltérképezése, 
ajánlása, kulturális programok 
keresése a közvetlen 
környezetben 
közös kirándulások, séták 

család bevonása 

havonta egy közös projekt 
megvalósítása 

  

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA 

 
szociális problémák 
csökkentése 

 
kapcsolattartás a szociális 
hálóval, ha szükséges 
krízisintervenció igénylése 

szociális munkás segítsége 
gyermekvédelmi felelős 
segítsége 
önkormányzat/családsegítő 
szolgálat segítsége 

MÉRÉS – ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS 

adatgyűjtés, adatrögzítés előrehaladási napló folyamatos 
vezetése  
szabad interakció csoportban 

érdemjegyek 
tesztek 
megfigyelés 

értékelés szükség esetén a terv 
korrekciója 

tanulópárok értékelése 
tanárok értékelése 
szülő, családtagok értékelése 

(Szöllősi 2017.) 

 
 
 

IV.4 A mentorált készségeinek, képességeinek fejlesztését támogató módszerek, eszközök 

 

 
Ahhoz, hogy a mentorálás elérje célját, komplex módszerekre, megfelelő eszközökre van szükség.  

A folyamat lépései, feladatok, tevékenységek a Bari Shej pályázati felhívás alapján: (EFOP-1.4.4.-17 

Bari Shej – Nagylány – Fáta Máré (felhívás) 2017.) 
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1. Minden esetében egy szükségletfelmérés elvégzése az első lépés, mely a bevonni kívánt 

lányok igényeit, szükségleteit mutatja.   

2. Egyéni, csoportos és családi mentorálás biztosítása. 

3. A prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása romológiával foglalkozó cigány/roma 

szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó bevonásával.  

4. Tanulási technikák elsajátítását célzó, valamint a közösségi tanulás lehetőségét biztosító 

foglakozások szervezése. 

5. Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek szervezése, melybe bevonhatók az 

áldozatvédelemben, érdekvédelemben jártas szervezetek szakemberei és tapasztalati 

szakértők. 

6. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése, szükség szerinti szakértők 

meghívásával. 

7. Kiemelt fontosságú a családok motiválása a cigány/roma lányok lemorzsolódásának 

megelőzésére, továbbtanulására, valamint családterápiás foglalkozások biztosítása a 

problémákkal, konfliktusokkal küzdő családoknak. 

8. Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, 

munkahelyek látogatása, velük való együttműködés, valamint a munkaerőpiacon való 

érvényesülés elősegítése érdekében a megalapozott egyéni döntéshozatal 

eszközrendszerének kialakítását célzó egyéni és csoportos foglalkozások szervezése.  

9. Sport és egyéb aktív szabadidős tevékenységek megvalósítása. 

10. Az iskolai felzárkózást és a tanulást segítő csoportos vagy egyéni foglalkozások megtartása. 

11. A programba bevont szakemberek számára szakmai segítőhálózat kiépítése. 

12. A súlyos szociális hátrányokkal küzdő mentorált lányok számára természetbeni támogatás 

biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében.  
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V. Összefoglalás 

 

A cigány/roma lányok korai iskolai lemorzsolódásának csökkentését célzó Bari Shej program 

legfontosabb és egyben legnagyobb kihívást jelentő eleme a közvetlen célcsoport mentorálása. A 

fellelhető szakirodalom olyan tapasztalatokról számol be, amely szerint a mentorálás hatékonyabbnak 

bizonyult, ha a mentorálásban részt vevőket felkészítik (mentort és mentoráltat egyaránt), megismertetik 

velük a kapcsolat létrejötte során lezajló folyamatokat és várható kihívásokat (Gefferth, 2014. 68. oldal). 

A szakmailag megfelelően felkészült mentorok munkája fogja garantálni a Bari Shej projektek céljának 

megvalósulását, azaz az iskolai lemorzsolódás megelőzését a mentoráltak (cigány/roma lányok) 

esetében. Tudjuk, hogy „a roma gyermekek iskolai kudarcai nem vezethetők vissza egyetlen 

problémára, az okok egymással összefüggő halmazáról van szó (eltérő családi szocializáció, nyelvi 

hátrány, előítéletek, szegregáció stb.), amelynek elemei leginkább a tanulási motiváción keresztül fejtik 

ki hatásukat” (Fejes – Kasik – Kinyó, 2015. 3. oldal).  

A mentorokra komplex és nehéz feladat hárul, amelyhez jelen kézikönyv támpontként igyekszik 

szolgálni annak érdekében, hogy az egyes pályázatok megvalósítása sikeres legyen, valamint hogy a 

célcsoport kiszolgáltatott helyzetében sikerüljön változást elérni a jövőképre vonatkozó perspektíva 

megragadásával. Tekintettel arra, hogy ennek hatékony és szakmai megalapozása elengedhetetlen a 

sikeres projektek megvalósításához, a Kiemelt projekt teljeskörű szakmai háttértámogatást nyújt a 

nyertes pályázók részére. Ennek a támogatásnak a részeként egy 20 órás nem akkreditált felkészítés 

kerül kidolgozásra és megtartásra a mentorok számára, melynek alapját a jelen kézikönyv képezi. 
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VI. A mentorálás hazai jogszabályi háttere 

 

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről 

 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 

Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának 

szervezeti rendjéről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

 2000. évi C. törvény a számvitelről 

 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a végrehajtásáról szóló  

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról 

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések jegyzékéről 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 

engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 

nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 
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 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi 

monitoringjáról és nyilvántartásáról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
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VII. FOGALOMTÁR 

 
 
 

Coaching: „A coaching fogalma az 1980-as évek elején került át a sportpszichológiából az üzleti életbe. 

Eredetileg csak a sportban használták: a coach az edző, a coaching pedig az edző által végzett 

támogató munka. Tim Gallwey, angol teniszszakértő az 1970-es években hozta nyilvánosságra a 

coaching elméleti alapjait tartalmazó Inner Game elméletét, amelyet eleinte a sportélet, később az üzleti 

élet szereplői is egyre szélesebb körben alkalmaztak. Szerinte az edző célja a sportoló 

teljesítménynövelésének segítése, javítása. Munkája révén abban támogatja játékosát, hogy a sportoló 

a teljesítménye útjában lévő akadályokat képes legyen felismerni és elgördíteni. Az üzleti életben 

működő coach hasonló szerepet tölt be, mint a sportedző, legfőbb célja, hogy ügyfelét a lehető legjobb 

teljesítmény elérésére ösztönözze. A coachingnak sokféle meghatározása van. Találkozhatunk olyan 

megfogalmazásokkal, melyek a coaching együttműködő és párbeszédes jellegére helyezik a hangsúlyt, 

más definíciók viszont a coaching kettős céljára, a teljesítmény növelésére és a tanulás ösztönzésére. 

Alapvető feltétel, hogy a coach és ügyfele között erőteljes bizalmi szövetség jön létre. A cél elérése 

érdekében többféle stratégiát dolgoznak ki közösen.” 2 

 

Hátrányos helyzet: egyének, csoportok és területi egységek mindazok, melyek az országos átlaghoz 

viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális helyzetben vannak, és melyek helyzetének javítását állami 

beavatkozások, támogató programok célozzák. A fogalom három fő területen jelenik meg a 

magyarországi szakpolitikai intézkedésekben: munkaerő-piaci, területfejlesztési és oktatáspolitikai 

dimenziókban.  

- Oktatási szempontból jogszabály szabja meg, hogy családjuk alacsony iskolai végzettsége, 

alacsony foglalkoztatottsága és lakókörülményeik alapján mely tanulók számítanak hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetűnek, nekik jár például a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény.  

- A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű egyének közös vonása, hogy valamilyen 

oknál fogva (pl. alacsony képesítés, diszkrimináció) az átlagosnál nehezebben tudnak 

elhelyezkedni, a fogalomnak nem létezik egységes, jogszabályi definíciója.  

- Területfejlesztési szempontból Magyarországon 2007-ben sorolták be a kistérségeket 

„hátrányos”, illetve „leghátrányosabb helyzetű” kategóriákba, melyek azóta kiemelt célcsoportjai 

voltak egyes ún. operatív programoknak.  

                                                           
2 http://www.coachkor.eu/coaching.html  (2017.12.20.) 
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Mentor: Olyan személyes segítő, támogató, aki egy előre meghatározott keretrendszerben, egyénre 

szabva segíti, fejleszti mentoráltját.  

Mentorálás: Személyre szabott gondoskodás, tanácsadás, vezetés, amelynek mind az oktatásban, 

mind a szociális munkában, mind a munkahelyi körülmények között nagy szerepe lehet a kliens (tanuló, 

pályakezdő stb.) sikeres működésében. A mentorálás strukturált és bizalmas kapcsolat, mely fiatalokat 

köt össze olyan gondozó személyekkel, akik útmutatást, támogatást és bátorítást adnak, amelynek 

révén a mentorált kompetenciája és személyisége fejlődik.  

Egy erőteljes érzelmi kapcsolatot feltételez egy idősebb és egy fiatalabb személy között, amelyben az 

idősebb résztvevő megbízható és szerethető, valamint tapasztalt a fiatalabb személy vezetésében. A 

mentor segíti alakítani a pártfogolt fejlődését és növekedését. 

 

Mentorált: Azon gyermekek/fiatalok, akik valamilyen szempontból olyan segítségre, támogatásra 

szorulnak, melyet az iskolától, a családtól és közvetlen környezetétől nem kap meg. 

 

Társadalmi kirekesztés: Korlátozott képesség a társadalom normál életében való részvételre, a 

szokásos normák betartására, a társadalmi folyamatok és az egyén életének befolyásolására. 

Összetevői a  

- szegénység, depriváció = létfeltételektől való nem rendelkezés 

- munkanélküliség vagy saját jövedelem hiánya = anyagi biztonság hiánya 

- szociális elszigetelődés, szegregáció = a társadalmi kapcsolatok beszűkülése, kiüresedése 

(Krémer 2009. 220. oldal) 

 

Tutorálás: „A tutorálás a kiemelkedő képességű hallgató tehetségének kibontakozását segítő, a 

választott szakterületre vonatkozó tudás elmélyítését, a tudományos kutatáshoz tartozó készségek 

kifejlesztését szolgáló sajátos képzési forma, melynek során a hallgató egyéni tanulmányi 

követelményeket teljesít, egyéni ütemezésű munkaterv vagy kutatási terv alapján, egy vele személyes 

kapcsolatban lévő, őt segítő, motiváló, előrehaladását ellenőrző oktató, a tutor támogatásával.”3 

 

 

 

                                                           
3 http://nyiltnap.ttk.elte.hu/?q=node/31 (2017.12.20.) 
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