
Amikor a Katedra Társaság elnöke, 
Pintes Gábor felkért, hogy az iskola-
menedzsment szemszögéből tartsak 
egy előadást – és annak írott változatát 
tegyem közzé a lapban – a pályakezdés 
témájáról, számtalan gondolat végig-
cikázott a fejemben. Huszonhat év pe-
dagógiai gyakorlat áll mögöttem, ebből 
tizenkét évet töltöttem vezetőként. Ezek 
alatt az évek alatt sokféle tapasztalatra 
tettem szert. A következőkben megpró-
bálom rendszerbe helyezve Önök elé 
tárni ezeket. 

Az iskolAi progrAm, elvárá-
sok, célkitűzések – a pálya-
kezdő pedagógus elképzelé-
sei, tervei, esélyei
Minden oktatási intézmény azon fára-
dozik, hogy a lehető leghatékonyabban 
megvalósítsa a célként kitűzött, egyedi-
en kialakított iskolaprogramját. Ennek 
alapvető feltétele egy jó csapat kialakí-
tása, hiszen csak egy sikeres pedagógus-
közösség tudja valóra váltani a kitűzött 
célokat. A közösségbe érkező új kollé-
gák beilleszkedése és csapatba illesztése, 
integrálása ezért kiemelten fontos fel-
adata az iskoláknak. 

Új munkakör alakulása
Az új kolléga érkezését többféle ténye-
ző is kiválthatja. Az okok között szere-

maSSzI jÁNoS

új SzerePbeN – új CSaPaTbaN
az	isKolaVEzEtés	(nEm	csaK)	KEzdő	pEdagógussal	
SzembeN TÁmaSzToTT elVÁrÁSaIról éS TÁmogaTÁSÁról

pelhet az, hogy egy idősebb pedagógus 
nyugdíjba vonul; egy kolléganő anyasági 
szabadságra megy; valamelyik kolléga 
szakmát vált, és megüresedik a helye; a 
diákok létszámának növekedése követ-
keztében többletórák keletkeznek; vagy 
valakit le kell cserélni, mert nem úgy 
végzi a munkáját, ahogyan a minőségi 
oktatás azt megkívánja. Ezekben az ese-
tekben az intézménybe érkezett kérvé-
nyek alapján választ a vezetőség. Az arc 
nélküli kérvénybeadás mellett azonban 
érdemes személyesen is felkeresni az 
iskolákat, hiszen a személyes találkozás 
mindig hatásosabb lehet a postán vagy 
mélben küldött életrajzoknál. Sajnos 
évről évre jóval több a beérkezett kérvé-
nyek száma, mint amennyi pedagógus 
el tudna helyezkedni. Ez az érvényben 
levő oktatási rendszer hibája. Az is gon-
dot jelent, hogy régiónként más-más 
szakpárosítás-hiányok keletkeznek, 
nálunk pl. évek óta szakképesítetlen 
kollégák kénytelenek ellátni a földrajz-
oktatást. 

A meghAllgAtás
Amikor egy új munkaerőt keresünk, 
többféle módszerrel végezzük a váloga-
tást. A mi iskolánkban első lépésben a 
szükséges szakpárosítással rendelkezők 
kérvényét tanulmányozzuk át, majd 
meghívjuk őket egy beszélgetésre. A 
meghallgatáson számos irányított kér-

dést teszünk fel, melyek segítségével 
fokozatosan kialakítjuk az érdeklődőről 
alkotott összbenyomásunkat. Fontos-
nak tartjuk a terepen való megfigyelést 
is, ezzel is arra törekszünk, hogy a meg-
üresedett helyre a legrátermettebb ér-
deklődőt válasszuk ki. A döntés után is-
mertetjük a pályázóval az elvárásainkat, 
iskolánk programját, ellátjuk néhány 
hasznos tanáccsal és kijelöljük a vezető 
tanárát. A gesztor szerepköre nagyon 
fontos, hiszen az adaptációs időszakban 
rajta keresztül kommunikál a leginten-
zívebben az új kolléga a közösséggel. 
Fontos, hogy az új pedagógus azonosul-
ni tudjon az adott intézmény profiljával 
és munkamoráljával.

egy gyakorló iskola felelős-
sége, hozzáállása a feladat-
hoz, válogatás, gyakorlati 
AlAp biztosításA
A pályakezdő pedagógusok munka-
viszonyhoz fűződő kapcsolata már a 
szakmai gyakorlat idején megkezdődik, 
amikor több napot, hetet is eltölt a jelölt 
a gyakorlóiskolájában. Fontos, hogy az 
egyetemek folyamatos kapcsolatban áll-
janak a gyakorlóiskolájukkal, és rend-
szeres egyeztetéseket, megbeszéléseket 
folytassanak egymással. A vezetőpeda-
gógusok munkatervét ezek a tanácsko-
zások alakítják ki. A pályakezdés előtt 
álló diákok számára nélkülözhetetlen a 



„…az iskolák mint intézmények szerves részei a társadalomnak, megtalálhatók 
bennük a legkülönbözőbb korú egyének (gyerekek, felnőttek), a társadalom 
különféle rétegei, csoportjai, hatnak rájuk a gazdasági, a társadalmi, kulturális 
viszonyok, a jogi és a politikai környezet változásai. Emellett nem lehet arról 
sem megfeledkezni, hogy az iskolák egyben helyszínei a társadalmi viszonyok 
újratermelődésének is. Tehát olyan sajátos társadalmi, illetve társas erőtérként is 
értelmezhetők, amely alapvetően befolyásolhatja a tanulók iskolai és felnőttkori 
életútját.” (Golnhofer Erzsébet)

Bár a fenti mondatokat Golnhofer Erzsébet a közoktatásra vonatkoztatta, 
tulajdonképpen érvényesek a felsőoktatásra is. Bár erre ritkán gondolunk, az 
egyetemek ugyanúgy különböző korú egyének közösségeként működnek, mint 
a közoktatás intézményei, legalább annyira befolyásolják működésüket a gaz-
dasági, társadalmi és kulturális viszonyok, s a jogi és politikai környezet vál-
tozásainak is éppen úgy ki vannak szolgáltatva. A lényeges különbség abban 
áll, hogy a felsőoktatási intézmények profiljának a kutatás, a tudományos te-
vékenység legalább olyan fontos eleme, mint az oktatás. Az egyetemek oktató-
inak tudományos teljesítménye, közzétett tanulmányaik minősége és mennyi-
sége, projekttevékenysége kiemelt jelentőségű minden felsőoktatási intézmény 
életében, hiszen a nyilvánvaló szakmai presztízsen túl meghatározó eleme az 
oktatók minősítésének, a szakindításnak, a finanszírozásnak. Így mind magának 
a pedagógusnak, mind pedig munkaadójának – részben gazdasági, részben hu-
mánpolitikai szempontból – alapvető érdeke a magas szintű tudományos tevé-
kenység. Tény azonban, hogy tudományterületenként nagyon eltérő lehetőségek 
adottak ugyanazoknak a követelményeknek a teljesítéséhez, ezért – például – a 
pedagógusképzésben résztvevő egyetemi oktatók sokszor kényszerülnek olyan 
tudományos tevékenység folytatására, amely nem közvetlenül hasznosul a pe-
dagógusképzésben, a pedagógusképzés szempontjából meghatározó jelentőségű 
munkájuk viszont nem okvetlenül járul hozzá a szakindítás sikerességéhez és/
vagy az intézmény gazdasági stabilitásának bebiztosításához.

A szakindítás azonban nemcsak bizonyos tudományos mutatók teljesítésével 
függ össze, az indítani kívánt tanulmányi programnak meg kell felelnie a szakle-
írásban foglalt követelményeknek is. A szakleírás egyrészt tartalmilag, másrészt 
mennyiségileg szabályozza, hogy egy-egy tanulmányi programon belül mit, mi-
kor és milyen mélységben szükséges elsajátítania a hallgatóknak. Ez érvényes a 
pedagógusképzésre irányuló tanulmányi programokra is. Vagyis a pedagógus-
képző intézményeknek, bár nyilván törekszenek tanulmányi programjaikat saját 
arculatuknak megfelelően a lehető legnívósabban kialakítani, távolról sincs tel-
jesen szabad kezük. A pedagógusjelöltek képzése pillanatnyilag egy olyan mo-
dell szerint működik, amely erősen behatárolja az intézmények mozgásterét, így 
azoknak eleve megszabott kereteken belül kell reagálniuk a jövendőbeli pedagó-
gusokra váró kihívásokra is. 
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megTaNíTaNI 
Vagy PÁlyÁra 
SegíTeNI? 

szakmai gyakorlat során tanított órák 
kiértékelése, megbeszélése, praktikus 
tanácsok adása.

Az új munkahelyen a kezdő peda-
gógus számára nagyon fontos, hogyan 
fogadja az iskola csapata – és ő hogyan 
viszonyul az intézmény pedagógusai-
hoz. Az ő számára is alapvetően meg-
határozó a visszacsatolás biztosítása, 
a tapasztaltabb kollégák és vezetőség 
támogatása, biztatása, megerősítése.

a „bűvös háromszög”: a 
pedagógus–pedagógus, pe-
dagógus–szülő és a pedagó-
gus–diák együttműködése
Az iskola belső életének minőségét 
három résztvevő – a diák, a szülő és 
a pedagógus – és ezek egymáshoz fű-
ződő kapcsolata határozza meg. Az 
iskola szellemiségét természetesen 
a pedagógus személyesíti meg, aki 
osztályt vezet, órát ad, szervez, előké-
szül, ellenőriz, feleltet, oktat és nevel. 
Azonban csak akkor lehet hatékonyan 
dolgozni, ha ezt a „háromszöget” egy 
jól működő kommunikációs csator-
na fogja össze, amely kétirányúságon 
és rendszerességen alapul. Elenged-
hetetlen és nélkülözhetetlen a napi, 
heti gyakoriságú beszélgetés a szülő-
vel – ám ha a szülő ezt nem igényli, 
akkor a pedagógus, az iskola nem 
sokat tehet a gyerekért. Az építő jel-
legű kritikák is nagyon hasznosak 
tudnak lenni, ha tényeken alapulnak, 
mert javulást eredményezhetnek.    

a sikeres? jövő
Egy iskola sikerének egyik legfonto-
sabb alappillére a modern minősé-
gi oktatás stabilizálása lehet. Ehhez 
azonban megfelelő intézményi háttér 
biztosítására volna szükség, ami túl-
mutat az egyes intézmények hatókö-
rén. Az iskolák ezért „nem tehetnek 
mást”, mint arra törekednek, hogy a 
terepmunkát, vagyis az oktató-nevelő 
tevékenységet a lehető leghatékonyab-
ban végzik el. És amire még szüksé-
günk volna: megfelelő törvényi hát-
tér, aktív kisebbségi oktatáspolitika, 
HOSSZÚ távú tervezés biztosítása (az 
állandó reformok helyett), a (kezdő) 
pedagógusok megfelelő segítése, jó 
szakmai irány mutatása...

... minőség... kínálat... szolgáltatás... 
tervezés... hitvallás... szorgalom... új 
ismeretek... új módszerek... kutatás... 
karizmatikus személyiség... kreati-
vitás... motiváltság... szakmaiság... 
gyermekközpontúság... tolerancia... 
integráció... együttműködés...



kaNTÁr balÁzS

ÁTmeNeTI ÁllaPoTbaN
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Kezdő tanárként sokszor nem túl szeren-
csés szakmai kérdésekben megszólalni. 
A kevesebb tapasztalatra hivatkozva 
bárki megkérdőjelezheti mondandónk 
hitelességét – és könnyen meglehet, 
hogy igaza lesz. A kezdő tanári létről 
viszont ki más tudna hitelesen tudósíta-
ni, ha nem egy kezdő tanár? A témában 
való közvetlen érintettségem révén így 
bátran adok közre néhány fésületlen 
gondolatot, saját megfigyelést, tapaszta-
latot, melyeket a pedagógus-társadalom 
két csoportjának ajánlom a figyelmébe. 
Először is a pályájuk elején álló tanárok-
nak és tanárjelölteknek azért, hogy az 
én tapasztalataim tükrében elgondol-
kozhassanak saját munkájukról, illetve 
azért, hogy felkészülhessenek a rájuk 
váró kihívásokra. Ezenkívül írásomat a 
tapasztaltabb kollégáknak figyelmébe is 
ajánlom, hogy könnyebben meg tudják 
érteni a fiatalabbakat – hiszen hogyan 
tudok segíteni egy olyan kollégámon, 
akit nem értek meg?

Először is szeretném tisztázni, hogy 
az itt leírtaknak egyetlen célja van. 
Az, hogy valahogy segítse a pedagó-
gust jó pedagógussá válni. Ez pedig csak-
is a gyermek érdekében történik, ahogy 
minden más is az oktatásban. Többször 
említem majd azt a bizonyos jó tanárt, 
aki természetesen egy saját ideál, de el-
érendő célnak tökéletesen megfelel.

A gondolatmenet elején nem árt 
pontosítani a kezdő pedagógus kifeje-
zést sem. Elsősorban a frissen végzett, 
pedagógusi diplomával és nulla szak-
mai gyakorlattal rendelkező személyt 
nevezhetjük így. Azonban van még 
legalább két csoport, akiket ide sorol-
hatnánk. Az egyikbe azok tartoznak, 
akik egy új munkahelyre kerülnek, és 
az adott iskola írott és íratlan szabályai 
által megrajzolt környezetben mozog-
nak újoncként. A másik csoportot nem 
a térbeli, hanem a szakterületen belüli 
elmozdulás képezi. Kezdő tanárrá vál-
hat egy csapásra bárki, aki valamilyen 
okból új tantárgyat kezd oktatni. Kisebb 
iskolákban kimondottan gyakori, hogy 
a saját szakpárosításunk mellé jut vala-
milyen nevelési tantárgy, de nem ritkán 
bármi más. (A pályakezdőknek nem árt 
erre is felkészülni – legalább lélekben.)

A pedagógusi pálya kezdeti szakaszát 
szerintem az átmenetiséggel lehetne 
jellemezni. Először is átmenet (tulaj-

donképpen visszalépés) valamelyik is-
kolatípusba az egyetemi közegből. Át-
menetet jelent továbbá diákból tanárrá 
válni, ami majdnem azt jelenti, mint 
elkezdeni gyerekből felnőtté alakulni. 
Az utóbbiról azt gondolom, amit nyil-
ván többen leírtak már előttem, hogy 
a  jó tanár  igyekszik teljesen soha nem 
felnőni.

A szakma különlegessége, hogy ta-
nulmányai befejeztével a tanár visszatér 
az iskolába, csak más szerepben – elő-
ször iskolába jár, hogy tanulhasson, 
azután iskolába jár, hogy dolgozhas-
son. Ez a viszonylag kicsi területen való 
mozgás adja az egyik jellegzetességét a 
szakmának. Tanárként minél nagyobb 
részét kéne ismernünk a világnak, hogy 
meg tudjuk azt mutatni diákjainknak. 
Jómagam szívesebben ülnék be egy 
olyan előadót hallgatni, aki nem csupán 
az alapiskola-középiskola-egyetem és 
vissza útvonalon járt, hanem látott már 
mást is az iskolán kívül.

a pályakezdés kihívásai
Az egyetemről kilépve a frissen végzett 
pedagógus – jó esetben – munkája vég-
zésére motivált személyiség, aki pozití-
van áll hozzá az előtte álló munkahelyi 
kihívásokhoz. Még szerencse, hogy ez 
így van, ugyanis a kezdeti időszaknak 
vannak bizonyos nehézségei, hátrányai. 
Csak párat említek, a teljesség igénye 
nélkül.

Találkozhatunk olyan kollégákkal, 
akiket a kezdő tanár lelkesedése, tenni 
akarása zavar. Az ő szájukból hangza-
nak el a „Te még fiatal vagy, de ne félj, 
majd átmegy…” és hasonló „motivációs 
gondolatok”, amik sajnos rendkívül ha-
tékony módon veszik el az ember mun-
ka- és életkedvét.

A kezdeti időszakban sorra bukkan- 
nak fel a mindennapi munkával kap- 
csolatos kisebb-nagyobb hiányosságok. 
Ez az úgynevezett  „tanultamdemégse- 
tudom”-érzés ugyancsak demotiváló le-
het, ahogy az is, hogy a készülésbe fek-
tetett erő és idő nem mindig térül meg 
a munka során. A fáradt és morcos ta-
nár pedig nem jó tanár.

További negatívumnak számít a szak-
ma alacsony társadalmi presztízse, vala-
mint a viszonylag szerény bér. Gyakran 
elhangzik: „Tanár vagy? Ó, te szegény!”, 
ami nem ritkán szó szerint is igaz. Ter-

Pedig a pedagógusokat övező 
környezet nagyon gyorsan válto-
zik, erről nem feledkezhetünk meg, 
ha pedagógusképzésről beszélünk. 
Gyorsan változik a szakma, gyorsan 
évül el az a tudás, amellyel a friss dip-
lomás kikerül az egyetemről, vagy-
is folyamatos továbbképzés nélkül 
előbb-utóbb a mégoly jól felkészült 
pedagógus is elveszti a kapcsolatát 
saját szakterülete aktuális valósá-
gával. De gyorsan változik maga a 
társadalom is, s olyan új kihívásokat 
állít a pedagógusok elé, amelyek pár 
évvel ezelőtt még nem léteztek. A 
pedagógusképző intézmények tanul-
mányi programjaikban viszont csak 
azokra a társadalmi problémákra 
tudnak reagálni, amelyek a program 
kialakítása idején már ismertek vol-
tak, így a továbbképzés ezen a téren 
is kulcsszereppel bír. 

A felsőoktatásban megvalósuló 
pedagógusképzés tehát a jövendő-
beli tanárok pedagógussá válásának 
nem végpontja, hanem egyik rend-
kívül fontos állomása. A pedagógus-
képző intézményekben megszerez-
hető a szakmai tudás, kialakíthatóak 
a szükséges készségek és a megfelelő 
attitűdök is, a pedagógusjelölt azon-
ban nem a diploma átvételével válik 
érett, feladatainak teljes egészében 
megfelelni tudó pedagógussá, ha-
nem a gyakorlati tapasztalat, a konk-
rét iskolai környezethez való ido-
mulás és a folyamatos továbbképzés 
révén. Ezért (lenne) fontos egy olyan 
jogi környezet kialakítása, amely 
hátteret biztosítana a közoktatás 
és a pedagógusképző intézmények 
együttműködésének az eddiginél jó-
val tágabb kereteihez. 

A minőségi oktatás kapcsán gya-
kori hivatkozási pont a finn, a japán 
vagy az osztrák példa, arról a háttér-
ről azonban ritkán van szó, amely a 
minőségi oktatást – legyen szó akár 
felsőoktatásról, akár közoktatásról 
– lehetővé teszi. Fontos annak a tu-
datosítása, hogy az egyéni teljesít-
mények minőségének növelése nem 
oldja meg az oktatással kapcsolatos 
problémáinkat az oktatásban érdekelt 
intézményrendszereink működési 
feltételeinek gyökeres megváltozta-
tása nélkül. A közoktatás és a felső-
oktatás összefüggéseinek mélyreható 
átgondolására van szükség, egy olyan 
rugalmas rendszer kialakítására, 
amelyben valós és kétirányú szakmai 
kapcsolat hozható létre a pedagógus-
képző intézmények és az iskolák kö-
zött.



mészetesen ez is nézőpont kérdése, de 
azt az időt, amit a tanár munkával tölt 
vagy az önképzésére fordít (például 
tudományos fokozatot kíván megsze-
rezni) más szakmákban jobban hono-
rálják.

Megszerezni, kiharcolni a tekintélyt, 
megfelelni az elvárásoknak az egyik 
legnehezebb feladat a kezdő pedagó-
gus számára. A tantestületek konzer-
vatív munkaközösségeknek mondha-
tók. Többnyire a fiatalok cserélődnek 
a munkahelyen, az idősebbek ritkán 
váltanak, egy bizonyos életkor után 
pedig a tanári szakma ún. nyugdíjas ál-
lásnak mondható. A hasznos tapaszta-
latok és készségek meglétét sok helyen 
a pályán eltöltött időtől függőnek tart-
ják. A kezdőtől különböző hozzáállást 
várnak el. Ezek egy része le van írva 
például a munkaköri leírásban, más 
részüket viszont a munkahely légköré-
ből, kommunikációjából kell leszűrni. 
Van, ahol értékelik a csoportétól eltérő 
nézőpontot, az új ötleteket, a dolgok-
ra való rákérdezést, a miérteket, az új 
utakat. Máshol a működő rendszerbe 
való beilleszkedés, zökkenőmentes be-
tagozódás az ideális. De többnyire – el-
térő mértékben – mindkettőt elvárják. 
Legyenek új ötleteid, és alakulj a rend-
szerhez! Ebben a helyzetben jön jól a 
rugalmasság, az alkalmazkodóképes-
ség, amik a kezdő tanár legfontosabb 
képességei lehetnek.

Kezdőként nem egyszerű szem-
benézni sok új feladattal, melyeknek 
végzésére nem is számított az ember, 
pláne nem készült fel rá. Ilyen a peda-
gógiai dokumentáció vezetése, a befi-
zetendő összegek gyűjtése, kezelése, az 
igazolások nyilvántartása, a szülőkkel 
való együttműködés és kommuniká-
ció, stb.

Az elején az ember sokat töpreng. 
Attól tart, hogy amit tesz, nem jó, nem 
elég. Félti a gyerekeket attól, hogy álta-
luk, rajtuk kell tanulnia a saját hibáiból, 
és a hibái hatással lesznek rájuk. Ko-
moly feladat szembesülni a nehéz sorsú 
gyerekek helyzetével, tudomásul venni, 
hogy nem tudunk mindenkit megmen-
teni.

a pályakezdés előnyei
A kezdő tanári létnek azonban nem 
csak rossz oldala van. Rengeteg olyan 
tényező létezik, ami miatt a pályakezdés 
állapota kifejezetten előnynek számít 
– ide sorolhatjuk a friss ismeretek bir-
toklását, az új módszerek ismeretét, az 
életkori sajátosságokból adódó nagyobb 
terhelhetőséget vagy több szabadidőt. 

A gyerekek hozzáállását tekintve is a 
többiekhez képest előnyből indul a kez-
dő tanár – ez az állítás szerintem nem 
igényel külön bizonyítást. Az új tanító 
néni vagy tanító bácsi (tanárnő és tanár 
úr) automatikusan a figyelem közép-
pontjába kerül a diákok körében. Ez 
érvényes az iskola felnőtt tagjaira is, bár 
az ő érdeklődésük talán rövidebb ideig 
tart. Ez a jelenség nyilván azon alapul, 
hogy a kezdő tanár fiatal, a diákokhoz 
korban közelebb áll, a gyermekek köny-
nyebben megnyílnak neki, találnak kö-
zös témákat. Megkockáztatom, hogy 
ezek a kezdő tanár legnagyobb előnyei. 
Viszont az is igaz, hogy nagyon ingo-
ványos ez a talaj. A diákok könnyen 
félreérthetik a közvetlen viszonyt, ösz-
szezavarodhatnak, valamint a diákok 
rokonszenve ellenszenvet válthat ki 
azokból a kollégákból, akik ezt már el-
vesztették.

Ezért is gondolom, hogy egy kezdő 
tanár jobban megérti magát a diákok-
kal, mint a  kollégáival. Ez pedig – figye-

lembe véve azt, hogy az oktatói-nevelői 
munka középpontjában a gyermek áll – 
egyáltalán nem baj. A baj csak az, hogy 
ez idővel elmúlik. Viszont a diákokkal 
ápolt közvetlen kapcsolat nem múlik 
el szükségszerűen. A kezdő tanár még 
megteheti, hogy hidat képez a felnőttek 
és a gyermekek világa között, és meg is 
kell tennie, ha érteni akarja a diákjait, 
ha  jó tanár  akar lenni. Ehhez konkrét 
lépéseket kell tenni, melyek az adott 
gyermekcsoport alapján alakulnak.

Pályakezdő tanárnak lenni igényes fel-
adat. Fel lehet rá készülni, de mivel az 
iskolák, a tanárok, a gyermekek, az igé-
nyek teljesen eltérők, valamint az idő 
folyamán napról napra változnak, fur-
csa lenne elvárni az egyetemtől, hogy 
mindenre tökéletesen felkészítsen. Egy 
hétköznapi hasonlattal élve: hasonlítsuk 
a tanárt egy okostelefonhoz, melyet az 
egyetem feltölt, valamint telepíti a rend-
szert, hogy az működőképes legyen, de 
az alkalmazásokat, melyekre a munkája 
során szüksége van a telefonnak/tanár-
nak, a helyszínen kell letölteni.

Segítség nélkül nehéz ezt az időszakot 
átvészelni, és mivel a tanár főleg a saját 
kicsi közösségben mozog (tanár–diák–
szülő viszonya), ezért a segítségnek is 
innen kéne érkeznie. A kezdő tanár 
számára leghatékonyabban a vezetője, 
valamint a tapasztaltabb kollégái tudnak 
segíteni a szakma és a motiváció terén is.

Ahogy a címben is jeleztem, kezdő 
tanárnak lenni szerintem több irányból 
nézve is átmeneti állapot. Átverekedni 
magunkat ezen időszak nehézségein 
viszont akkor érdemes igazán, ha az 
átmenet nem egy másik foglalkozás vá-
lasztását, azaz pályaelhagyást, hanem a 
pedagógusi hivatás kezdeti tapasztala-
taira épülő további gyakorlását jelenti.


