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EL SZÓ

Ez az útmutató az egyetemek és a non-profit szektor közötti együttm ködés kereteinek megteremtését, 
valamint az együttm ködés er sítését célozza, központba állítva a szakmai gyakorlatokat. A szakmai 
gyakorlatok megtervezése és sikeres lebonyolítása nemcsak a tanulási eredmények optimalizálása szem-
pontjából lényeges feladat, de mérföldk  az együttm ködések, szinergiák kialakítása szempontjából is.

Az oktatás min ségének fenntartása, illetve javítása érdekében az egyetemeknek szem el tt kell tartaniuk 
a kompetencia-alapú munkaer piac igényeit, folyamatos párbeszédre kell törekedjenek a munkaer piac 
szerepl ivel szem el tt tartva a sokszín ség és az inkluzivitás szempontjait. 

Noha az egyetemek és a civil szféra közötti együttm ködésre számos példát találunk, gyakori, hogy a 
munkaadók, s t maguk a hallgatók is panaszkodnak a tudományos ismeretek és a pályán elvárt kész-
ségek közötti szakadékra. 

Útmutatónk célja, hogy a helyzetre válaszolva segítse az NGO-k és az egyetemek közötti együttm ködést, 
gördülékenyebbé tegye a szakmai gyakorlatok tervezését és lebonyolítását, valamint hogy megkönnyítse 
a hallgatók számára a munkaer piacra való belépést. A fentiekkel összhangban szükségesnek látjuk a 
jobban strukturált és hallgató-központú gyakorlati programok kidolgozását, és szeretnénk hangsúlyozni 
a szakmai gyakorlatok jelent ségét. 
2018-ban több mint 20 nemzetközi hallgató körében készítettünk interjúkat, melyek alapján meghatároz-
tuk azokat a területeket, amelyeken a szakmai gyakorlatok a leginkább fejlesztésre szorulnak. Bár a 
hallgatók számottev en több pozitív, mint negatív élményr l számoltak be, a mindenki számára értékes 
szakmai gyakorlati program kidolgozása érdekében érdemes figyelni a hallgatók negatív tapasztalataira. 
Az alábbiakban a többször el forduló, gyakori problémákra koncentrálunk: 

-  Túl sok adminisztratív feladatot kaptam, és nagyon kevés szakmai tevékenységbe kapcsolódtam be.
 
“Több id t szerettem volna valódi “terep munkával” tölteni, de érthet  módon nincs lehet ség minden
új gyakornok bevonására. Különösen, mivel a szakmai gyakorlati id nk meglehet sen rövid. A
gyakorlat kiválasztása során a projektleírásoknak részletesebbeknek kellene lenniük, tartalmazva
azokat a munkafolyamatokat, amelyekbe gyakornokként az adott id szakba be lehet kapcsolódni. A
túlzott mennyiség  adminisztráció, bár valóban szükséges lehet a gyakornoki hely számára, szakmai
szempontból nem igazán hasznos (azt hiszem).” Gyakornok, az interjú id pontja: 2018 (meg nem
nevezett fogadó szervezet)

-  A munkaadók olyan fokú önállóságot várnak a gyakornoktól, amire az nincs felkészülve

„Marokkóban olyan helyzetbe kerültem, amelyet egy gyakornoktól egyáltalán nem lehetett elvárni,
egyedül felügyeltem egy nagyobb csapat gyereket egy számomra ismeretlen környezetben és
kultúrában. Ezt semmiképpen sem vállalnám újra, túl nagy felel sség volt. Szerencsére semmi
komolyabb baj nem esett, de gondolat, hogy én vagyok felel s a történésekért, hátborzongató volt,
f ként azért, mert a részt vev  gyerekek közül többen kiskorúak voltak. Nagyon hiányzott a segítség,
egy mentor, és egy tolmács sem jött volna rosszul, mert a helyiek nem nagyon beszéltek angolul, ezért
a gyerekekre és a nem túl magas szint  portugál tudásomra kellett hagyatkoznom.» Gyakornok a
MED-nél, az interjú id pontja 2018.
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-  A gyakorlati program id zítésével kapcsolatos nehézségek: túl rövid szakmai gyakorlatok, a nyári 
holtszezonra id zített gyakorlatok 

„Úgy gondolom, hogy a gyakorlat az egyik leghasznosabb eleme a képzésnek. Az alapképzés során a
szakmai gyakorlatom 480 óra volt, míg a mesterképzésben az adminisztrációval együtt csak 90 óra.
Szerintem a 90 óra nagyon kevés. Ez mindenképp lehetne hosszabb (akkor is, ha kevesebb, mint
480 óra). Természetesen arányos kreditértékért és mentori támogatással. Az remek lenne.» Gyakornok
az Artemisszió Alapítványnál, az interjú id pontja 2018.

-  Mind az egyetem, mind a szervezet részér l a személyes konzultáció kiemelten fontos a hallgatók 
számára 

„Szerencsére a saját szakmai gyakorlatom során nem tapasztaltam különösebb problémát vagy
nehézséget, de mindenképpen javítani kell az egyetem, a szervezetek és a hallgatók közötti
kommunikáción. Sokszor az egyetemi mentornak fogalma sincs arról, hogy milyen munka
folyik a gyakorlaton, milyen feladatokat kell elvégeznie a hallgatónak. A szervezetek sokkal
pontosabbak lehetnének az adminisztráció szempontjából, mivel a hallgatók szakmai gyakorlati jegye
és a tapasztalata ett l a gyakorlattól függ. Éppen ezért valódi szakmai feladatokra volna szükség. Az
„iktatás”, a papírmunka és a kisebb adminisztratív feladatok nem segítik a diákokat abban, hogy jobban
teljesítsenek interkulturális környezetben.” Gyakornok, az interjú idvpontja 2018 (meg nem nevezett
fogadó szervezet)

Ez az útmutató három f  csoportra kíván fókuszálni: egyetemekre, a nem kormányzati szervezetekre, és 
a hallgatókra, hogy azok maximalizálják tudják a szakmai gyakorlati projektekben rejl  lehet ségeket, 
és hogy mérni tudják a hallgatók kompetenciáinak fejl dését, különös tekintettel az interkulturális 
kompetenciára. 

Arra számítunk, hogy az egyetemek jobban fel tudnak majd készülni arra, hogy valódi munkaer piaci 
tapasztalatot kínáljanak a hallgatók számára a szakmai gyakorlatok keretében.
 
Az Útmutató további kedvezményezettjei a nem kormányzati szervezetek, els sorban azok, akik oktatási 
vagy szociális területen dolgoznak, és reméljük, hogy a szakmai gyakorlatok során kialakított szektorközi 
együttm ködések által képesek lesznek szinergiát teremteni az elméleti kutatások és a gyakorlatban 
végzett munka között. 

A harmadik célcsoportunk a diákok – akik szintén fontos elemei a folyamatnak – szeretnénk, ha jobban 
megértenék a szakmai gyakorlatok jelent ségét a kompetenciafejlesztés területén. A végs  célunk pedig, 
hogy jobban tervezett szakmai gyakorlatok révén valódi munkaer piaci tapsztalatot szerezzenek, és hogy 
képesek legyenek reflektálni a megszerzett tudásra.
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AZ ÚTMUTATÓ EL KÉSZÜLETEI

A jelen kiadvány elkészületei, szerkesztése különböz  ágazatok együttm ködésén alapul. 
Alapvetésünk, hogy az egyetemek, a tudományos intézmények és a nem kormányzati szervezetek 
(alapítványok, egyesületek, szociális vállalkozások) együttm ködése kiemelten eredményes lehet, 
mivel különböz  eszközökkel, módszerekkel és célokkal rendelkeznek; ezért komplex perspektívát 
kínálnak.

Eleinte egyszer en kivitelezhet  ötletnek t nt egy “Útmutató” elkészítése, de szinte azonnal felmerül-
tek olyan kérdések, mint: “Mit tartalmazzon pontosan ez az útmutató?” “Kinek az információira, 
milyen segítségre és milyen jelleg  tudásra lesz szükségünk?” “Ha minden egyetemnek más elk-
épzelései és elvárásai vannak a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatban, ha országonként eltér  a 
szabályozás, akkor hogyan lehet közös, mindenki számára hasznos útmutatót létrehozni?” “Hogyan 
segíthet egy útmutató annak az egyetemnek, szervezetnek, amely már kialakította saját szakmai 
gyakorlati rendszerét, és egyúttal annak is, akinek még csak dolgozik rajta?” “Melyek azok az infor-
mációk, amelyek triviálisak, és ezért nem feltétlenül kell, hogy szerepeljenek az útmutatóban, és mely 
információk túl specifikusak, (csak keveseknek hasznosak)?” 
Ezek, és sok hasonló kérdés nehezítette meg az indulást. Tanulmányoztuk a különböz  egyete-
mek honlapjait, a kritériumrendszereket, és ez is meger sítette a gyanúnkat, hogy a közös nevez  
megtalálása nem nyilvánvaló. S t, valószín leg messze túllépné mind az “Útmutató”, mind a projekt 
kereteit.

A kérdésekre nem kaptunk választ. Ezért felvettük a kapcsolatot különböz  fels oktatási intézmé-
nyekkel, és az elmúlt években gyakornokokat képz  civil szervezetekkel, és a velük folytatott megbes-
zélések során megvitattuk a fontos kérdéseket és megfontoltuk a javaslataikat. Ezek a beszélgetések 
új gondolatokat ébresztettek, formálták a struktúrát, és könnyebbé tették megérteni a különböz  
szerepl k néz pontjait. 
A beszélgetések mind különlegesek és fontosak voltak, hiszen sokszín ségükkel hatottak a 
struktúránk kialakítására, és úgy gondoljuk, hogy ez a sokszín ség nagyon fontos a célcsoportok 
szempontjából is. 

Vannak olyan szervezetek, amelyek jól kidolgozott protokoll alapján fogadják a gyakornokokat, 
mások a laissez-faire megközelítés hívei. A megoldások sokszor nagyon specifikusak, nehezen 
adaptálhatóak, leginkább a szervezeti kultúra határozza meg ket. Az “Útmutatóban” felsorolunk 
néhány kérdést, amely az interjúk során felmerült. 
Kezdetben az “Útmutató” az egyetemekr l és a civil szervezetekr l szólt volna, de a gondolkodási 
folyamat legelején kiderült, hogy a célcsoportok közül az egyetemi hallgatók vagy gyakornokok nem 
maradhatnak el, hiszen a szakmai gyakorlatoknak 3 f  szerepl je van: az egyetem, a civil szervezet, 
a hallgató. Ha kihagyjuk a 3. szerepl t, nem kapunk koherens és reális képet a gyakorlatról, hiszen 
a gyakornok köti össze az intézményeket, mintegy híd az egyetem és a civil szervezet, az iskola és 
a munkahely, az elmélet és a gyakorlat között. Gyakornok nélkül nincs gyakorlat. És függetlenül 
attól, hogy összegy jtjük az egyetem vagy a civil szervezet javaslatait vagy szükségleteit, a hallgató 
személyisége, munkája és jelenléte legitimálja azokat. Végül a hallgatók is bekerültek az “Útmutató” 
célcsoportjai közé kérdéseikkel, ötleteikkel és szükségleteikkel. A velük folytatott egyéni beszé-
lgetések mellett egy online kérd ívet készítettünk, amelyet eljuttattunk a gyakorlatvezet khöz, és 
válaszaikat beépítettük. A volt gyakornokok meséltek arról is, hogy mit jelent számukra a gyakorlatok 
során szerzett szakmai tapasztalat. Ezeket a reflexiókat megosztjuk az útmutató olvasóival. 

A szakmai gyakorlatot egy háromlábú székhez hasonlíthatjuk: egy egyetem, egy civil szervezet, egy 
hallgató, és a készen is van egy stabil szék, ami akkor er s, ha mind a három láb ép és ha egyszerre 
támaszkodik rájuk.
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AZ ÚTMUTATÓ VÁRHATÓ HATÁSA

Szervezeti szinten arra számítunk, hogy az oktatási intézmények jobban megértik a kompetencia 
alapú megközelítés fontosságát a fels oktatásban (a szociális kompetenciák felértékel dnek), a 
szakmai gyakorlatok jelent ségét a kompetencia-alapú tanulás során, és jobban megtervezett gya-
korlati programok révén a nem kormányzati szervezetek és az egyetemek javítják együttm ködésüket. 

A hallgató szempontjából egy hallgatóközpontúbb oktatási programra és a hallgatók autonómiájának 
növekedésére számítunk a tanítási-tanulási folyamat során. Arra számítunk, hogy hozzájárulhatunk 
a kompetencia alapú megközelítés elterjedéséhez, és egy megfelel  értékelési rendszer révén a 
hallgatók nem csak fejleszthetik kompetenciáikat, de képesek lesznek felismerni és elsajátítani 
újakat, különös tekintettel a jöv beni munkaadójuk profiljával kapcsolatos készségekre. Szeretnénk 
motiválni a hallgatókat az által, hogy kihívásokkal teli és sokszín  oktatási programot biztosítunk 
számukra (az egyetem falain kívül).

A kiadvánnyal kapcsolatos céljaink:

-  A szakmai gyakorlatok jelent sége n : Az intézmények felismerik a kompetencia alapú munkaer
piac igényeit, a gyakorlati tapasztalat jelent ségét és kiemelt figyelmet fordítanak a szakmai gya-
korlatok magas szint  megvalósítására.

-  A szakmai gyakorlatok fontosságára a hallgatók is nagyobb figyelmet fognak fordítani: A részt vev
 hallgatók krediteket, referenciát és ajánlást kaphatnak.

-  A hallgatók több lehet séget kaphatnak szakmai gyakorlaton való részvételre mind helyi, mind 
európai szinten.

-  Minden résztvev  (hallgató, fogadó intézmény) megbízható keretet kap a szakmai gyakorlatok 
sikeres lebonyolításához, és a tanulási eredmények azonosításához.

- A hallgatók tisztább képet kaphatnak a különböz  munkakörök funkcióiról, jellemz ir l és kihívásairól.

-  A hallgatók a szakmai gyakorlatok során képesek lesznek reflektálni szociális és szakmai kompe-
tenciáik fejlesztésére, valamint javítani fogják önismeretüket.

-  A kiegészít  képzés hozzájárulhat az egyetemek munkájához, új szinergiákat teremtve a fels
oktatási és a civil szektor között.
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I. FEJEZET:  

SZAKMAI GYAKORLAT – AZ ALAPOK

I.1.Mi a szakmai gyakorlat? 

A szakmai gyakorlat munkatapasztalat, a hallgató tantervének 
része – els  sorban oktatási célú, középpontjában pontosan 
megfogalmazott tanulmányi terv áll -, célja gyakorlati ismere-
tek nyújtása a résztvev  hallgató egyetemi programjához 
kapcsolódó területen.

„Szerettem volna megismerni a magyar kisgyermek-
gondozást és óvodai oktatást, megismerni a hasonló-
ságokat és különbségeket a magyar és az ír rendszer
között, hogy jobban megértsem az ír rendszer er sségeit
és gyengeségeit. Interkulturális pedagógiát hallgatok, és
reméltem, hogy fejleszteni tudom az interkulturalitáshoz
kapcsolódó kompetenciákat azáltal, hogy különböz
kultúrákkal foglalkozom, és a gyakorlatban is kipró-
bálhatom mindazt, amir l eddig elméletben tanultam.”
Megan, Mary Immaculate College, Limerick, Ireland
2019.

-  A szakmai gyakorlat során a hallgató a tervezett karrierje 
területén dolgozó szakembert l tanul / az adott területen 
m köd  szervezetnél szerez szakmai tapasztalatot.

-  A munkáltató a hallgató tanulmányaihoz kapcsolódó, 
oktatási szempontból hasznos, gyakorlatorientált pro-
jekteket biztosít meghatározott tanulási célokkal, men-
torálással, értékeléssel, min ségi képzéssel és 
felügyelettel.

-  A munkaköri feladatok többségének a hallgató egyetemi 
tanulmányaihoz vagy karriercéljaihoz kell kapcsolódnia, 
minimális adminisztratív vagy kisegít  jelleg  munkával.

-  A szakmai gyakorlat a személyes karrier fejlesztésére 
összpontosít, id tartamát tekintve lehet egy nyáron át 
tartó, hat hónap, vagy akár egy év hosszúságú. A köte-
lez  szakmai gyakorlatok id tartama intézményenként 
változó.

-  A szakmai gyakorlatok leírásainak tartalmazniuk kell a 
felel sségi köröket, mentorálást, értékelést. Min ségi 
képzést és felügyeletet kell biztosítaniuk. A munkaköri 
feladatok nagyobb részének a hallgató tanulmányi terül-
etéhez vagy a szakmai érdekl désükhöz kell kapcsolód-
nia, és magában kell foglalnia a kreatív problémamegoldást 
és a fokozatosan növekv  felel sségi szintet. A megbízá-
sok kisebb aránya lehet hivatali feladat.1 

Egy jól tervezett szakmai gyakorlat lehet séget nyújt a hall-
gatóknak arra, hogy megismerjék a karrierterület feladatait és 
felel sségét, a terminológiát, a szervezeti kultúrát, a protokollt 
és egyéb információkat, amelyek lehet vé teszik számukra 
karriercéljaik elemzését és értékelését.2

I.2.  Miben különbözik a gyakornok  
az önkéntest l? 

A szakmai gyakorlat általában egyszeri, egy vagy több hóna-
pos tapasztalatszerzési lehet ség. Míg sok önkéntes elköte-
lezheti magát egy hosszabb ideig tartó önkéntes tevékenység 
mellett, gyakrabban fordul el , hogy egy önkéntes egy ideig 
aktívan részt vesz egy szervezet életében, majd szünetet tart 
egy bizonyos ideig, majd potenciálisan ismét visszatér. 
Alternatív megoldásként nagyon ritka, hogy a gyakornok viss-
zatér hasonló típusú második gyakorlatra. Noha sok önké-
ntest motiválhat az önkéntes tevékenység során a személyes 
és szakmai fejl dés lehet sége, nem ezek a f  motivációs 
tényez k egy önkéntes munka során. A szakmai gyakorlatok 
során azonban az alapvet en cél a karrierutak megismerése, 
szakmai ismeretek b vítése és munkatapasztalat szerzése. A 
gyakornok tanulási folyamata a szakmai gyakorlat során 
ugyanolyan fontos, mint a maga a munkavégzés.

I.3.  Miben különbözik a gyakornok egy fizetett 
alkalmazottól?

A fizetés és a juttatások (fizetett gyakornokok) kérdésén túl 
vannak más fontos különbségek is az állandó személyzet és 
a gyakornokok között. Egyrészt a gyakornokokat gyakran egy 
adott id tartamra vagy projektre veszik fel, esetleg igazodva 
a fels oktatási intézményekkel kötött keretmegállapodáshoz 
az év bizonyos id szakához, ami alkalmazkodik a hallgató 
tanrendjéhez. A legtöbb esetben a gyakornokok felku-
tatásának, toborzásának és biztosításának folyamata egészen 
más, mint a személyzet toborzása, felvétele és megtartása. 
Azt is fontos, hogy a szakmai gyakorlatok meghatározott  
id tartamúak, a kezd  és végdátumot érdemes a gyakorlat 
kezdetekor tisztázni. Ezenkívül általában kikötés, hogy a fize-
tés nélküli gyakorlatokat a munkáltató nem használhatja 
próbaid ként a kés bb munkát keres  egyetemi hallgatók 
számára. Ha egy gyakornok próbaidejét tölti egy szervezetnél 
azzal a várakozással, hogy ezt követ en állandó jelleggel fel-
veszik, akkor ezt az egyént általában munkavállalónak és nem 
gyakornoknak kell tekinteni.

I.4  Partnerség az egyetem és a civil szervezet 
között

A nem kormányzati szervezetek és az egyetemek együttm - 
ködései kapcsán meg kell említenünk a  nemzetközi szinten 
történ  együttm ködéseket. E partnerségek többsége azon-
ban projekt alapú, és egy adott stratégiai területre korlátozó-
dik. A szakmai gyakorlatok lehet séget nyújtanak a 
projekt-vezérelt együttm ködéseken való túllépésre, ha a sze-
repl k felismerik a hallgatók karriercéljait és a jól szervezett 
kampuszon kívüli tevékenység hozzáadott értékét a szakmai 
kompetenciák fejlesztésében.

1 -  University of Maryland: Internship Guide for Employers, available at: https://careers.umd.edu/sites/careers.umd.edu/files/EMPLOYERS-
HireStud&Alum-InternGuideEmployers-ExtendedGuideInternships.pdf

2 -  Rhode Island colleges and universities: Employer Guide to Structuring a Successful Internship Program, available at: https://career.bryant.edu/
resources/files/RI%20Employer%20Guide%20Good%20Internships%20are%20Good%20Business2%20(3).pdf
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A két intézmény kapcsolata lehet er s vagy laza, közvetlen de 
korlátozódhat csak a hallgató adott projektjére.

Az intézmények közötti kapcsolat jellege hatással van:

-  A további együttm ködések lehet ségeire (úgy mint 
közös rendezvények, karriernapok, szakmai konferen-
ciák, nemzetközi szakmai partnerségek kialakítása, etc.)

-  Az egyetem / tanszék és a nem kormányzati szervezetek 
kölcsönös megértésének szintjére 

- Az egyetértés mértékére

-  A konfliktusok rendezésének hatékonyságára

- A problémamegoldás hatékonyságára

-  A hallgató jöv beni foglalkoztatási lehet ségeire és a 
munkaer piaci helyzet jobb megértésére

Kihívások:

-  Gyakran nincs kapacitás / id  / forrás arra, hogy er s 
kapcsolatot építsen ki az egyetem és a civil szervezet. 
Ezekben az esetekben a kreativitás és a hallgató 
bevonása harmadik félként hatékony eszköz lehet, 
ekkor azonban a rugalmasság még fontosabb.

-  A kis NGOk számára a gyakornoki program gyakran 
teherként jelenik meg, ugyanis az  mentorálással,  szu-
pervízióval és adminisztrációs feladatokkal járó plusz 

feladatokat jelent, plusz költségvetés nélkül. A szer-
vezeteknek tisztában kell lenniük ezzel, és meg kell talál-
niuk a maguk eszközeit a szakmai gyakorlatok optimális 
beágyazására.

Javaslatok:

-  Néhány nem kormányzati szervezet felvetette olyan 
egyetemi tájékoztató alkalmak vagy workshopok ötletét, 
ahol az NGOk megismerhetik a hallgatók fogadásának 
módját. Ez jelzi az szorosabb együttm ködésre való 
hajlandóságot.

-  Az egyetem által szervezett un. NGO fair-ek, és karrier-
napok növelhetik az NGO-k láthatóságát, és segíthetik 
a hallgatókat a szakmai környezetben való eligazodás 
során.

-  A konferenciák és a közösen szervezett események 
hozzájárulhatnak az ismeretek átadásához, és lehet
séget teremthetnek arra, hogy közelebb hozzák a civil 
szervezetek tevékenységeit a hallgatókhoz.

-  A közös részvétel innovációs és kutatási projektekben 
hozzájárulhat ahhoz, hogy mind az egyetemek, mind az 
NGOk hálózata jobban kiépüljön és meger södjön, kül-
önösen ott, ahol a felek  a hosszú távú együttm ködésre 
és fenntarthatóságra összpontosítanak.
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II. FEJEZET:

A SZAKMAI GYAKORLATOK MEGTERVEZÉSE
II.1  Mit tehet egy civil szervezet azért, hogy 

vonzóvá váljon a potenciális gyakornokok 
számára? 

Szinte minden szervezet (cég, vállalat ) alkalmazhat gyakor-
nokokat, beleértve a nonprofit szervezeteket, az induló vállal-
kozásokat vagy a kisvállalkozásokat. A szakmai gyakorlaton 
részt vev  hallgatók általában nagyon motiváltak, jól teljesíte-
nek az egyetemen, er s munkamoráljuk van, és szívesen 
segítenek a marketing, az informatika, a kutatás, a számvitel, 
az emberi er források, az ügyfélszolgálat, az adatbevitel, a 
videókészítés, a weboldal fejlesztése, közönségkapcsolatok 
stb. területein. Nagyon változatos területeken  tudják a foga-
dóhelyek munkáját segíteni, ami lényeges mennyiség  id t 
szabadít fel az alkalmazottak  számára, hogy azt a kreatívabb, 
több tapasztalatot igényl  tevékenységekre lehessen fordí-
tani. A közép- és nagyvállalatoknak több speciális részlegük 
van, amelyek jelent s rotációs tanulási tapasztalatokat nyúj-
thatnak a gyakornokoknak. Ez jól adaptálható akár egy kisebb 
civil szervezet gyakornoki programjára, ahol különböz  tevé-
kenység-csoportokba is betekintést nyerhet egy gyakornok 
egy jól felépített program alapján.

II.2 Short-Term vs. Long-Term Internship 

A szakmai gyakorlat lehet rövid - néhány hétt l egy vagy két 
hónapig terjed  - vagy hosszabb távú, legfeljebb nagyjából 
egy évig tarthat. Ezekben a gyakorlati id szakokban a legtöbb 
gyakornok heti 10-20 órát dolgozik. A heti munkaid  és a 
szakmai gyakorlat id tartama a szervezet igényeit l, valamint 
a tanulmányi követelményekt l függ. A hagyományos gyakor-
latok során a hallgatók egy szervezetnél, egyetlen mentorral 
gyakornokok. A rotációs gyakorlatok során – ami f leg a 
nagyvállalati kultúrára jellemz  – a különböz  részlegek vagy 
osztályok között a gyakornok különböz  szerepkörök között 
mozog, így lehet vé válik számára, hogy egy vállalkozáson 
belül egynél több szerepet megtapasztaljon és megismerjen. 
A rotációs gyakorlatok változatosabb funkció- és felel sségi 
körök megismerését teszik lehet vé a gyakornok számára. A 
rotációs gyakorlatok nem minden szervezet számára megfel- 
l ek. Több koordinációt és személyzeti támogatást igé-
nyelnek, mint egy hagyományos szakmai gyakorlat. A rotációs 
gyakorlatok logisztikája bonyolultabb, mint a hagyományos 
gyakorlatoké, és nem biztos, hogy a legalkalmasabb egy 
olyan vállalkozás számára, amely éppen csak gondolkodik a  
gyakornoki program elindításán. Érdemes megfontolni a 
plusz id ráfordítást azonban azoknak a civil szervezeteknek, 
amelyek nagyobb és átfogóbb tapasztalattal rendelkeznek a 
mentorálás / szupervízió területén, hiszen ez a foglalkoztatási 
forma lehet vé teszi a gyakornok számára nemcsak a külön-
böz  területek feladatainak jobb megismerését, de megis-
merhet különböz  perspektívákat, karrierutakat. A 
gyakornokok hatékonyan vonhatók be új projektek elindítása 
során, vagy a már megkezdett projekt feladatok elvégzésére. 
A gyakornokokat fel lehet venni a folyamatban lév  feladatok 
segítésére, vagy egy adott projekt támogatása céljából a pro-
jekt elején. A projektalapú szakmai gyakorlatok egy alap pro-
jektre összpontosítanak, így a munka értékes a szervezet és 
a hallgató számára, és érdemi eredményeket fog mutatni a 
hallgató önéletrajzában. Fontos, hogy az egyetem koordiná-
tora a gyakorlat során kapcsolatban maradjon a hallgatóval 

és a támogató szervezettel, és lehet ség szerint látogasson 
el a helyszínre, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyakor-
lat jól megy, és megismerje a hallgató és karrierterveit, vala-
mint hogy folyamatos, szoros kapcsolatot építsen ki a fogadó 
szervezetekkel. 

II.3  A gyakornok feladatai: küls  vagy bels  
tevékenységek? 

A gyakornokok bekapcsolódhatnak a fogadó szervezet küls
és bels  projektjeibe egyaránt. Például el fordulhat, hogy a 
gyakornokok olyan közösségi programokban vagy más pro-
jektekben segítenek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a 
szervezet láthatóságát növeljék, hogy új célközönséget 
tudjanak megszólítani (küls  konferencián, szabadid s ese-
ményen való megjelenés, részvétel). Egy másik megközelítés-
ben dönthetünk úgy is, hogy a gyakornok tevékenysége 
kizárólag bels  kapacitásb vít  tevékeségekre korlátozódjon, 
mint például a weboldal frissítése, közösségi média használat-
tal kapcsolatos bels  képzés stb.

II.4 Helyszíni vagy online szakmai gyakorlat? 

A szakmai gyakorlatok túlnyomó része személyesen történik, 
a gyakornok fizikailag a fogadó szervezeten belül dolgozik. A 
gyakornokokat azonban távolról is be lehet vonni a szervezet 
munkájába. A virtuális szakmai gyakorlatok a távoli terüle-
teken található webalapú projektek és szervezetek számára 
különösen értékes modellek lehetnek. E mellett lehet vé tes-
zik a hallgatók számára, hogy távolról dolgozhassanak id
szakos ellen rz  pontokkal, megszüntetve a földrajzi aka-
dályokat. Amint arra az „Útmutató” utolsó fejezetében részle-
tesen is kitérünk, az online szakmai gyakorlatok során 
továbbra is szükség van egy felügyel re / mentorra, aki felk-
észíti a hallgatót, feladatokat oszt ki, felügyeli a tanulási folya-
matot és elérhet  a kérdések, problémák esetén. Jó gyakorlat 
lehet a fizikai és virtuális feladatok kombinálása, hiszen ez 
egyrészt megkönnyíti a hallgatók számára az egyetemi órákon 
való részvétel és a szakmai gyakorlati teend k összeegyezte-
tését, másrészt egy valóságos képet ad a jöv  foglalkoztatási 
gyakorlatáról, így a részt vev  gyakornok kipróbálhatja magát 
az online és az offline térben egyaránt.

II.5 A szakmai gyakorlatok kategóriái

Fizetés nélküli – kreditpontokért végzett szakmai gyakorlatok. 
A szakmai gyakorlatok sokféleképpen strukturálhatók. Ez az 
Útmutató azokra a korlátozott id tartamú, kreditelismeréssel 
járó, fizetés nélküli gyakorlati tapasztalatokra összpontosít, 
amelyek során a hallgatók a hagyományos iskolai kör-
nyezetükön kívül felel sségteljes szerepet töltenek be kar-
rierlehet ségeik feltárása érdekében: nonprofit szervezetben 
(de ez meglehet sen hasonló egy kormányhivatalban, ill. egy 
forprofit cég esetében is). 
Id tartam szempontjából – a tanulmányi félév során végzett 
gyakorlatok. A hagyományos szakmai gyakorlatok egy-
beesnek az egyetem tanulmányi félévével: szeptember elejét
l december közepéig az els  félévre; január közepét l május 

közepéig a második félévre; és június közepét l július végéig 
nyárra szólnak az elhelyezések. A gyakornokok oktatási célú 
programban részesülhetnek, ha a gyakornoki helyen a képzés 
megfelel bizonyos feltételeknek. 
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III. FEJEZET:

INTERKULTURÁLIS  
KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE  
A SZAKMAI GYAKORLAT SORÁN
III.1 Mit értünk az alatt, hogy “interkulturális”?

Az interkulturalitás – a kultúrák határainak kirajzolódása – 
leginkább az interkulturális találkozások során érhet  tetten. 
Margalit Cohen-Emerique így ír az interkulturális találkozásról:  
„Az interkulturális találkozás két identitás kölcsönhatása, 
amelyek folyamatosan újraértelmezik egymást, és a találkozás 
kontextusát. Tehát ez egy ontológiai - értelmes és dinamikus 
folyamat -, amelynek oka az identitások konfrontációja, ami  
er s ellentétekhez és összecsapásokhoz vezethet, így kön-
nyen identitásbombává válhat.»3 Ezt a találkozást értel-
mezhetjük egyfajta sokként is. A kulturális sokk az 
interkulturális interakció kett s jellege miatt kétféleképpen is 
alááshatja a bizalmunkat; vagy értelmezési keretrendszerün-
ket kérd jelezzük meg - amelyet eddig nyilvánvalónak, impli-
citnek és láthatatlannak érzékeltünk - , vagy szembesülünk az 
egyéni vagy csoportos identitásunk fenyegetettségével. 
Mindkét esetben elveszítjük a szokásos kapaszkodót (refe-
renciáinkat), rutin forgatókönyveink kiszámíthatatlanná válnak. 
Margalit Cohen-Emerique arra hívja fel a figyelmet, hogy 
végül minden kulturális sokk identitás sokk, mivel a magunk 
megkérd jelezésével, magabiztosságunk elvesztésével, 
érzelmi egyensúlyunk felborításával jár.

III.2  Mi az interkulturális kompetencia? Milyen 
készségek kapcsolódnak az interkul-
turális kompetenciához?

Geert Hofstede, a terület leghíresebb kutatója a kultúrát „az 
elme programozásaként” írja le. A kultúra megfogalma-
zásában úgy határozható meg, hogy „egy életmód összes-
sége, beleértve a várható viselkedést, meggy z déseket, 
értékeket, nyelvet és a társadalom tagjai által követett 
szabályrendszert. Részei azok az explicit, és implicit 
szabályok, amelyeken keresztül a kultúra tagjai tapasztalatai-
kat  értelmezik”.4

“Az interkulturális kompetencia képesség arra, hogy az egyén 
olyan célzott ismereteket, készségeket és attit döket 
fejlesszen ki, amelyek látható viselkedéshez és kommuniká-
cióhoz vezetnek, amelyek hatékonyak és megfelel ek az 
interkulturális interakciók során.”5

Fred Devin6 az interkulturális kompetenciát a következ  négy 
elv alapján határozza meg:

1)  A különbségekre való nyitottság: képes építeni az egyén 
interkulturális t kéjére;

2)  Öntudat / Önreflexió: A meglév  fogalmak megkérd jele-
zése szükséges, mivel „a kultúrák közötti cselekvés külön-
bözik a kétkultúrásságtól; a kíváncsi figyelem kérdése”; 
„identitásunk megkérd jelezése a többiekkel szemben az 
interkulturális megközelítés kulcsfontosságú eleme”

3)  Az etnocentrizmus megszüntetése; képesség arra, hogy 
az egyén elemezze a kapcsolatát a hiedelmek, attit dök, 
valamint a saját és mások interpretációs keretei között.

4)  Képes interakcióra és elemzésre. A többiek „megértésé-
nek”, nem pedig „értelmezésének” képessége.

III.3.  Miért fontos az interkulturális  
kompetencia fejlesztése?

Az interkulturális kompetenciát nagyra értékelik a munkae- 
r piacon, de kihívást jelenthet a kompetenciához kapcsolódó 
készségek azonosítása. A British Council kutatása alapján7 
- amelyben 2012-ben több mint 350 munkáltatót kérdeztek 
meg a „Mit tart interkulturális kompetenciának?” kérdésre 
adott leggyakoribb válasz: „a különböz  kulturális összefüg-
gések és néz pontok megértésének képessége” volt. A 
második és harmadik leggyakoribb válasz a „mások iránti 
tisztelet kifejezésének képessége / a tisztelet megmutat-
kozása” és „alkalmazkodás a különböz  kulturális körülmé-
nyekhez”, majd a „kulturális különbségek elfogadása”, az 
„idegen nyelvek ismerete”, valamint „nyitottság új ötletek és 
gondolkodásmód iránt” következtek.

Az interkulturális kompetencia 
(Deardorff, 2006)

3 -  Margalit Cohen-Emerique, 1999. Le choc culturel, máthode de formation and outil de recherche. In: J. Demorgon et E-C. Lipianski, edit. Guide de 
l’interculturel en formation, Paris: Retz:pp. 301-315.

4 - Herbig, P. (1998) Handbook of Cross-Cultural Marketing, New York: The Haworth Press
5 -  Deardorff, D. K. (2006) , The Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization at Institutions 

of Higher Education in the United States, Journal of Studies in International Education 10:241-266
6 - Fred Devin 2004
7 - British Council (2013) Culture at work, Available at: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/culture-at-work-report-v2.pdf

Tudás
Kulturális önreflexió;

A kultúra beható ismerete
(ideértve a kontextust, szerepeket, a kultúra  

hatását és eltér  világnézeteket)
Kultúra-specifikus információ;

Szociolingvisztikai érzék

Készségek
Hallgatás, megfi-

gyelés, értelmezés, 
elemzés, értékelés, 

kapcsolódós

Attit d
Tisztelet (a más 

kultúrák és a  
diverzitás tisztelet)

Nyitottság (az 
interkulturális  

tanulás és a más 
kultúrából jöv   

emberek iránt)
Kíváncsiság és  
felfedezés  

(bizonytalanságt rés)
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De valóban számítanak-e ezek a készsége? Fontosak-e? A 
felmérés rámutatott arra is, hogy az interkulturális kompeten-
cia közvetlen anyagi hasznot hozhat a szervezet számára. Az 
egyik megkérdezett munkáltató megemlítette, hogy „az ilyen 
készségekkel rendelkez  alkalmazottak új ügyfeleket hoznak, 
képesek a csapatban való munkára, és támogatják a márkát 
és a hírnevét”. A munkáltatók kockázatot is látnak azzal kapc-
solatban, ha a munkavállalók nem rendelkeznek ezzel a kész-
séggel. A legfontosabb kockázatok között szerepel: az 
ügyfelek elvesztése, a szervezet hírnevének károsodása és a 
csapatmunka során felmerül  konfliktusok. Mindezek a kocká-
zatok pénzügyi következményekkel járhatnak a szervezet 
számára is.

A munkaadók szerint az interkulturális készségek els  öt 
mutatója:
1.  Jó, magabiztos kommunikáció az interjú és a kiválasztási 

folyamat során
2. Az idegen nyelvek biztos ismerete
3. A kulturális érzékenységre való reflexió az interjúban
4. Tengerentúli / külföldi tapasztalat
5. Tengerentúli / külföldi munkatapasztalat

III.4. Hogyan ismerhet  fel a tanulás pillanata?

A kompetencia elsajátításának mérése és a hatásvizsgálat a 
kompetencia-fejlesztés, az un. soft-skill-ek, puha készségek 
elmélyítésére koncentráló képzések és tanulási programok 
során komoly kihívást jelenthet, mivel amit át akarnak adni, az 
kiesik a tesztelhet  ismeretek köréb l, és olyan tényez kkel 
kapcsolódik össze, amelyek köztudottan nehezen mérhet k, 
mint pl. készségek, motiváció, szemléletváltozás. A kompe-
tenciafejlesztést lehet vé tev  tényez k meghatározása dönt
 fontosságú a tanulási folyamat figyelemmel követése és a 

kompetenciákkal kapcsolatos tudatosság növelése szem-
pontjából. A tanulás pillanatának azonosításához javasoljuk a 
kritikus incidens módszerének követését. A módszer az 
interkulturális találkozások során bekövetkezett kulturális  
sokkok elemzésén alapul.

The cultural shoc A kultúrsokk8

A „kultúrsokk” kifejezést KALVERO OBERG használta el
ször 1955-ben, Brazíliában. Kultúrsokk akkor következik be, 
amikor egy másik kultúrából származó személlyel vagy tárg-
gyal egy konkrét helyen konkrét id pontban interakcióba 
lépünk. A kultúrsokk pozitív és negatív érzelmi reakciókat vált 
ki, és azt az érzést kelti, hogy elveszítjük a referencia 
pontjainkat. Az, hogy a referenciapontok elvesztése miatt az 
önképünk  csorbát szenved, ez pedig kellemetlenség for-
rásává válik és feszültséghez vezet. A kulturális sokk egyben 
identitás sokk is, mivel megkérd jelez dik az önképünk, bizal-
munk meginog a saját normáinkkal kapcsolatban, ez pedig 
érzelmi biztonságunkat fenyegeti; hirtelen nem tudjuk 
eldönteni, mi a fontos és mi nem, hiszen nincs mihez 
viszonyítanunk.

Kultúrsokk az interkulturális kommunikációban

Az interkulturális interakció kett ssége miatt a „kultúrsokk” 
alááshatja a szavakba vetett bizalmunkat. Kérdez  vagy értel-
mez  keretrendszerünk, amely korábban magától értet d  és 
ezért számunkra láthatatlan volt, a kultúrsokk pillanatában az 
egyéni, személyes vagy csoportos identitást fenyeget  tényez
vé válik. Mindkét esetben elveszítjük a szokásos fogódzóinkat, 

a rutin forgatókönyveink kiszámíthatatlanná válnak. 

Minden kulturális sokk identitás sokk, mert magában foglalja 
a saját identitás megkérd jelezésének, a bizalom és az érzelmi 
egyensúlyunk  elvesztésének lehet ségét.

Az identitás hagymája

Kultúra hagymája

Kultúrsokkot kiváltó tényez k

-  Különböz  értékek és érzékeny zónák összeütközése
-  Az explicit kommunikációs kódok ismeretének hiánya 

(verbális és nem verbális kommunikációban, a társas 
kapcsolatok területén, különböz  találkozások esetén)

-  Inkompatibilis identitás-meghatározások (az énkép káro-
sodása, a másikról alkotott kép nem felel meg elvárá-
sainknak, a kultúrák közötti történelmi egyenl tlenségek- 
b l, sztereotípiákból fakadó sérelmek)

-  Különböz  meggy z dések, ideológiák (a valóság eltér
felfogása)

-  Fizikai kényelmetlenség, új, szokatlan környezet
-  Váratlan (rendkívüli) helyzetek

Érzékeny zónák

A feszültség forrásai általában félreértéseken alapulnak. Ezek 
az interkulturális kommunikáció érzékeny zónái.
Az érzékeny zónák akkor érhet k tetten, amikor két kultúra 
találkozik – és amikor a találkozás során a kultúrák eltér  
szabályrendszerei ütköznek -, különösen akkor, ha az adott 
norma vagy egy érték a különböz  kultúrák képvisel inek iden-
titásában központi helyet foglal el. Ebben az esetben a találk-
ozás során ezt az értéket fegyegetés éri, az ebb l adódó 
feszültség pedig rámutat arra, hogy a szóban forgó értéket 
vagy normát egy érzékeny zóna veszi körül.

8 - Martine Abdallah-Preitceille, 2004. L’education interculturelle. Paris: Presses Univeritaires de France

Termékek, szimbólumok,  
társadalomszerkezet 
(látható)

Értékek, normák, szabályok 
(tudatos)

Kulturális axiómák, 
világnézetek, rejtett értékek 
és normák, helyzetek 
(tudatalatti)

Hagyomány, megjelenés

A másikról alkotott kép

A saját magunkról alkotott 
kép
„Fekete lyuk”: értékek, 
hiedelmek
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Az érzékeny zónák kialakulásának, létezésének két oka van:

1.  Az értékek és a szerepek ellentétesek (az éppen találkozó 
két eltér  kultúra esetében)

2.  A viselkedési minták ellentétesek a modernitás vívmányai-
val, és „archaikus” - már elhagyott mintákat idéznek el . Ez 
arra késztet bennünket, hogy hátralépjünk, és elveszíte-
nénk a modernitás - nem igazán kielégít  és nem igazán 
stabil - kapaszkodóit. A „másik”, a „más” mindig veszélyt 
jelent. Még akkor is, ha kisebbségben van. Fenyegeti iden-
titásunkat, amit kemény küzdelmekkel és er feszítésekkel 
alakítottunk ki.

A mobilitási projekt, jelen esetben a szakmai gyakorlatok 
során az alábbi érzékeny zónákat azonosíthatjuk (a nyugati 
ember néz pontjából). A szenzitív zónákat a megkérdezett 
szakmai gyakorlatosok válaszai alapján azonosítottuk, az aláb-
biakban az  válaszaikból idézünk:

- Verbális és non-verbális kommunikáció

- Nemi szerepek

“ El ször voltam arab országban, és f leg az aprócska
hegyi falvakban volt tetten érhet , hogy a nemek közötti
kapcsolatok mennyire gyökeresen különböznek az
Európában megszokottaktól. Az egyik legnagyobb kihívás
az volt, hogy hogyan válaszoljak a gyerekek ezzel
kapcsolatos kérdéseire.”

- Identitás

„Félelmetes volt látni a játszótéren a rasszizmust, ami jelen
volt még a 10 év körüli gyerekek körében is, akik kiközösí-
tették a kend t visel  kislányt vagy egy sötétebb b r
kisfiút. Megértettem az empátia, és a másik szemszögéb l
való megközelítés képességének fontosságát is.”

- Az id  észlelése

„Tudtam, hogy Spanyolországban más a munkaid . Nem
voltak el ítéleteim, és soha nem gondoltam úgy a
sziesztára, mint délutáni lustálkodásra. Amikor rájöttem,
hogy egy 2 órás ebédszünet valójában azt jelenti, hogy
reggel 9 és este 8 között dolgozol, úgy éreztem, hogy a
munka soha nem ér véget; dühösnek és frusztráltnak
éreztem magam, mert nem tudtam egy rövid 30 perces
ebédet tartani és 5-kor hazaindulni”

- A karrierhez való viszonyulás, a szakmai elismerés

“Kiderült, hogy Magyarországon a tanári karriert nem
tartják túlságosan vonzónak. Emiatt sok tanár azt kérdezte:
“Szeretnél tanárként dolgozni, miután lediplomázol?”.
Eleinte zavarba jöttem és csak annyit mondtam:
„Természetesen, igen!”. Aztán sokat meséltek a tanári
pálya státuszáról. Az egyetemen a tanári szakok felvételi
követelményei alacsonyak, és sokan szereznek tanári
diplomát azzal a tervvel, hogy a kés bbiekben valami
mással foglalkozzanak. A tanári szak elvégzését nem
tartják  nehéznek, ráadásul a pedagógusok bére is
rendkívül alacsony. Sok tanárnak, akivel beszéltem, volt
gyereke, de egyikük sem engedhette meg magának a
magániskolát, mivel az túl drága.” Megan Cleary, Mary
Immaculate College, Limerick, Írország

- Hierarchia: A hatalomhoz való viszony

“Az óvoda lazább megközelítést alkalmazott a fegyelem
terén, mint az az óvoda, ahol Írországban dolgoztam, és a
kisgyermekekkel kapcsolatos elvárások is egészen mások
voltak. Az elején sokat küzdöttem az óvoda szemléletének
elsajátításával. A gyerekek nagyon nehezen értették meg,
hogy a játékokat közösen is lehet használni (még a 6 évesek
is), és folyamatosan elvették egymástól a játékokat, harcol-
tak értük, nem voltak hajlandók megosztani a játékaikat egy
másik gyerekkel, és sokszor csak azért  tartottak dolgokat
maguknál, hogy mások ne játszhassanak velük. El ször
szerettem volna közbelépni, ragaszkodva ahhoz, hogy min-
den „ellopott” játékot adjanak vissza, és meg akartam taní-
tani a gyerekeket arra, hogy kérdezzék meg egymástól:
„Játszhatok-e ezzel, ha te befejezted?”, de a gyerekek
ehhez egyáltalán nem nem voltak hozzászokva és a kéré-
semnek dühroham vagy sírás lett volna az eredménye.
A személyzet többi tagja, amikor közbelépett, megengedte
a gyermeknek, hogy megtartsák az általuk „ellopott”
játékokat, így gyorsan rájöttem, hogy er feszítéseim csak
eredménytelen szorongást okoznak. Ehelyett úgy döntöt-
tem, hogy inkább csak modelleztem, hogy mi az, amit
szeretnék látni a gyerekekt l. Zavart az is, hogy az egymás
vagy a feln ttek megütése nem számított nagyon súlyos
szabálysértésnek. Személy szerint nagyon nehezen
viseltem, hogy játék vagy tevékenységek közben másokat
megütnek az id sebb gyermekek, és amikor ez történt,
felhívtam a vezet t, és kértem, hogy a gyermeket ideigle-
nesen távolítsák el, hogy megnyugodjon, és segítsenek
biztosítani saját és mások biztonságát. Egy id  után
elmagyaráztam a gyerekeknek, hogy miért kellett elválasz-
tani ket a csoporttól, hogy miért volt szükség arra, hogy
megnyugodjanak, ez után jöhettek csak vissza a csoportba.
Ez egyáltalán nem volt általános gyakorlat, és kezdetben a
többi munkatárs túlzottnak találta ezt az álláspontot, azon-
ban egy id  után a gyerekek teljesen felhagytak az egymás
fizikai bántalmazásával, és örültem, hogy bíztam maga-
mban, és következetes tudtam maradni egy olyan
kérdésben, amit fontosnak tartottam számomra és a
gyermekek számára. Óriási különbséget figyeltem meg a
fegyelem tekintetében Írország és Magyarország között. A
fegyelem sokkal szigorúbb Írországban, és bár lehet, hogy
elfogult vagyok ezzel kapcsolatban, hiszen ír környezetben
n ttem fel, úgy gondolom, hogy világos szabályok szüksé-
gesek egy gyermekcsoport irányításához. Különösen
fontos ez egy általános iskolában, ahol ha a gyerekek nem
tisztelik a tanárokat, és az osztálytársaikat,  az sok elveszte-
getett id höz és rossz kapcsolatokhoz vezethet az osztályon
belül, valamint a diákok és a tanárok között. Kicsi kortól
nagyon fontos, hogy a gyerekek megértsék a mások iránti
tisztelet fontosságát. ” Megan Cleary, Mary Immaculate
College, Limerick, Írország

A kultúrsokk tünetei:

- Félreértés, konfliktus, feszültség
- Az id  és térérzékelés elvesztése
- A szociális kapcsolataink elvesztésének érzése
- Nem tudjuk értelmezni a körülöttünk lév  világot
- Az önképünk megrendül
- A tudásunk pillérei meginognak
- Kontrollvesztés
- Nem tudjuk, hogy hogyan feleljünk meg az elvárásoknak
- Fizikai rosszullét, szomatikus tünetek
- Frusztráció
- Depresszió
- Er szak
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Hogyan lehet kezelni a kultúrsokk tüneteit:

- Ismerd fel, hogy valami nem jó!
-  Lépj ki az adott helyzetb l: elemezd a helyzetet és a helyzetre 

adott reakcióid!
- Keress megoldásokat: kérdezz!
-  Hagyd, hogy legyenek kétségeid: „Van valami, amit nem 

értek.”
- Fogd fel kihívásként: „Megtanulok valamit”.
- Légy türelmes, talán lesz megoldás, csak ki kell várni!
-  Ismerd fel a saját értékrended erejét és identitás meg rzé-

sének szükségességét!
- Ne szakítsd meg a párbeszédet!
- Próbálj kilépni szakmai / személyes identitásodból!
- Légy el remutató!
- Keress közös kiindulópontokat!
- Nézd a dolgok humoros oldalát!

III.5.  Hogyan mérhetjük az interkulturális 
készségek fejl dését, milyen  
készségeket lehet fejleszteni egy  
gyakornoki program során?

Ami a képességeik fejl dését illeti, a legtöbb diák az empátia 
– kulturális megértés készségének fejl désér l számolt be, de 
nagy gyakorisággal jelent meg a szervezési készség fejl dése 
is.

Közepes gyakorisággal említették a kommunikációs, nyelvi, 
adaptív és problémamegoldó képességeket, az interkulturális 
kompetenciákat, valamint a konfliktuskezelést, a mediációt és 
a türelmet.

A fentiek mellett a következ  esetspecifikus készségfejl - 
désr l számoltak be a válaszadók:

Digitális kompetenciák, improvizációs képesség, monoto-
nitás-t rés, pedagógiai és tréneri képességek, szakmai önis-
meret, szakma-specifikus elméleti ismeretek, magabiztosság, 
elszántság, csoport-kezelés, kreativitás, vezetés, független-
ség, csapatmunka és következetesség.

A kutatás során arra is kíváncsi voltunk, hogy a hallgatók mit 
emelnek ki interkulturális szempontból a gyakorlat során 
megszerzett tapasztalatok, készségek és képességek közül. 
Sokan az empátiát és toleranciát, valamint türelmet is kie-
meltek, de a beszámolókban gyakran megjegyezték, hogy 

leginkább maga a lehet ség motiválta ket, nyitottságot és 
pozitív hozzáállást hoztak magukkal. Természetesen sokan 
kiemelték a különböz  háttérrel rendelkez  emberekkel való 
együttm ködés tapasztalatait, amelynek eredményeként már 
magabiztosabban mozognak heterogén környezetben, és 
hangsúlyozták, hogy különös figyelmet kell fordítani az egyéni 
igényekre és az igények különböz ségére, vagyis a 
differenciálásra.

III.6  Hogyan adható formális elismerés az 
elsajátított kompetenciákról?

A hallgató az elvégzett szakmai gyakorlatért akadémiai kredi-
tet kaphat. Ha egy hallgató akadémiai kreditet akar kapni a 
szakmai gyakorlatért, akkor a hallgató feladata, hogy ennek a 
feltételeir l a tanszéken tájékozódjon. Kis különbség van a 
kreditet kapó és a kreditelismerésben nem részesül  hall-
gatók fogadásának feltételei között. A kreditpontokért gyakor-
noki feladatot ellátó hallgatóknak szükségük lehet egy, az 
egyetem által kiállított rlapra valamint értékel  beszámolóra. 
Valójában mindkett  használatát és kitöltését javasoljuk, füg-
getlenül attól, hogy a hallgató kreditet kap-e vagy sem. A men-
tor inkább coachként, mint felügyel ként jár el a tanulási 
folyamat során. A mentorok rengeteg tréneri tapasztalatot és 
szükséges szaktudást felhasználnak a gyakornoki id  nyomon 
követése során, míg a hallgatók továbbra is mentorként tekin-
tenek rájuk, hiszen sok segítséget igényel az egyetemr l a 
munkakörnyezetbe való átmenet. Mivel a gyakorlat a tanulási 
folyamat kiterjesztése, a mentornak lehet séget kell biztosíta-
nia a két munkakörnyezet különbségéb l adódó nehézségek 
áthidalására. A mentornak rendszeresen találkoznia kell a 
gyakornokkal, hogy visszajelzést adjon a teljesítményér l. 
Ezen ülések során a hallgatók: · beszámolhatnak a projekt 
helyzetér l · kérdéseket tehetnek fel · megtudhatják, hogy 
munkájuk hogyan járul hozzá a szervezet munkájához · részt 
vesznek a kompetencia-fejl désük monitorozásában · 
reflektálhatnak az er sségeikre és feltérképezhetik a 
fejlesztend  területeket. A mentornak szerepe van a pozitív 
hozzáállás ösztönzésében és a teljesítmény elismerésében, 
tanácsot adnak és bíztatják a hallgatókat. Ha a hallgató az 
egyetemen keresztül kap támogatást, akkor a mentoroknak 
számítaniuk kell arra, hogy telefonhívások, helyszíni látogatá-
sok és írásbeli értékelések révén valamilyen interakcióba 
lépnek a hallgatók szakmai koordinátorával. Az egyetemi 
koordinátor segíthet a mentornak megoldást találni, ha nehé-
zségek lépnek fel (például gyakornoki jelenléti vagy pon-
tossági problémák, alacsony motiváció, nem kielégít  munka 
vagy személyes konfliktusok).
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IV. FEJEZET:

A SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSA

„Megdöbbent en jó volt a tapasztalatom a limericki
Továbbképzési és Képzési Központtal (Further Education
and Training Center). Az ELTE-n, az MA képzés els
évében több tárgyam is volt a kulturálisan adaptív okta-
tásról, és a szakmai gyakorlatom során szinte valamennyi
oktatási módszert láthattam a gyakorlatban m ködni, a
különböz  háttérrel rendel-kez  tanulók széles kör
bevonása által, akik remekül integrálódtak a folyamatba, az
oktatók pedig rendkívül érzékenyek voltak a különbsé-
gekre és a tanulók sajátosságaira, valamint a tanulók pszi-
chológiai és mentális állapotára, különös tekintettel a
bevándorló és menedékkér  tanulókra. Különböz
konzultációkon vettem részt a programban részt vev
tutorokkal, ahol mindegyikük lelkesen és szenvedélyesen
kérte a segítségemet az arab tanulókkal való munkához.
Részt vettem a velük való munkában, amelynek során
meghallgattam a visszajelzéseiket és gondolataikat a
központról, az osztályközösségr l, az oktatókról és a
tanítási stílusról. Ezek az információk hasznos segítséget
jelentettek az oktatóknak, hogy megérthessék a hiányos-
ságok, lassúság, gyenge elkötelez dés és inaktivitás
okatit, ugyanakkor segíthetnek a kulturális kontextus jobb
megértésében.” Majeda Mahasneh, Eötvös Loránd
University, MA Társadalmi Befogadás Tanulmányok

IV.1 A kapcsolatok kialakítása 

Gyakornoki programok egy adott egyetem vagy szervezet 
struktúrájába beágyazva léteznek, ezért célszer  a tervezés 
során megérteni a környezetet, feltárni a lehet ségeket. 
Fontos összekapcsolni a választott szervezet programját az 
egyetemi struktúrákkal, valamint felmérni, hogy milyen sziner-
giák teremthet k meg a felek között, amelyek esetleg túlmu-
tatnak a gyakornoki program (id beli) keretein.

IV.2  A jól szervezett gyakornoki program 
ismérvei 

Most, hogy többet tudunk a szakmai gyakorlatokról, itt az 
ideje, hogy kialakítsunk egy egyéni igényekre szabott gyakor-
lati programot. A következ  állítások és beszélgetési pontok-
ként szolgálhatnak arra, hogy „a célt mindig tartsuk szem el
tt”, miközben el relépünk a gyakorlati program kidolgozása 
során. A jól szervezett szakmai gyakorlat legf bb ismérve, 
hogy tervezett, a résztvev k (egyetem-hallgató-NGO) igényeit 
ismeri, szem el tt tartja, ezen kívül az alábbi kritériumokra is 
figyelmet fordít:

A gyakornoki program során kulcsfontosságú a szerepek 
és a feladatok azonosítása: koordinátor kiválasztása és 
központi szerepe 

A koordinátor dönt  fontosságú a hatékony szakmai gyakorlat 
szempontjából. Gondosan kell kiválasztani azt a személyt, aki 
ismeri és elkötelezett a kompetencia alapú vagy a munkahely 
tanulás értékei iránt. A koordinátoré lesz a végs  felel sség 
a gyakorlati program kidolgozásáért és megvalósításáért, és 
együtt fog m ködni a hallgatókkal, az oktatókkal, a mentorok-
kal, a témavezet kkel, a gyakorlati hely képvisel jével, össze-

fogja a folyamatot, hogy a résztvev k értékes tapasztalatokat 
szerezzenek. Az egyetem szakmai koordinátora kulcsfon-
tosságú, ez a pozíció érdekl dést, odaadást és id t igényel. 
A koordinátor akadémiai tanár, oktatási koordinátor vagy 
adminisztrátor lehet. E szakemberek bármelyike kiváló munkát 
végezhet a program megvalósításában, amennyiben megfe- 
lel  támogatással rendelkezik. A koordinátornak szüksége 
van az egyetem vezet inek bizalmára és támogatásával. A fels
oktatási intézmények képvisel i kifejezhetik támogatásukat a 

program iránt, ha azt kedvez  feltételek mellett megvitatják a 
tantestülettel, promótálják a lehetséges fogadószervezetek / 
cégek képvisel i felé. Ugyancsak számolnunk kell azzal, hogy 
a program fenntartása is id t fog igényelni a koordinátor 
részér l. 

Terhet jelentenek-e a hallgatók a fogadó szervezetek 
számára? 

Természetesen a hallgatók foglalkoztatása többletmunkával jár, 
sok apró és nagyobb plusz feladattal. Gyakran nem könny  
feladatokat átadni nekik, támogatni ket, stb. A fogadó szer-
vezeteknek meg kell találniuk az egyensúlyt a hallgató 
irányítása és az önálló munkavégzésre való ösztönzése között.
Az egyetem gyakran maga választja ki a hallgatókat, és 
párosítja ket össze a fogadó szervezetekkel. Ez gyakran az 
NGO-val folytatott kell  konzultáció nélkül történik. De a nem 
kormányzati szervezetek képvisel ivel készített interjúk 
alapján elmondhatjuk, hogy a szervezetek egy részének kife-
jezetten  igénye van személyes interjúkra a leend  gyakorno-
kokkal, valamint arra, hogy maguk dönthessenek arról, hogy 
kit alkalmaznak.

Ha a gyakornokok ugyanabból az országból származ-
hatnak mint ahol a gyakornoki tevékenységüket végzik  

Ismerik a regionális és helyi kontextust, ugyanazt a nyelvet 
beszélik mint a fogadóhely alkalmazottai és ügyfelei, ismerik 
a szektor szerepl it, a munkakultúráját, stb. Ebben az esetben 
az egyetem és a fogadó szervezet közötti megállapodás a két 
fél együttm ködésének alapja. A hallgatóknak gyakran össze 
kell egyeztetniük a családi életüket az egyetem elvárásaival 
(pl.: tanfolyamokon való részvétel, szakdolgozatok írása 
egyszerre), vagy pénzt kell keresniük a gyakorlat idején. 
Mindezek a tényez k befolyásolhatják részvételüket, munkáju-
kat, id gazdálkodásukat, a szakmai gyakorlaton való részvé-
telüket. Mindezek a körülmények különleges körültekintést és 
rugalmasságot igényelnek az NGO részér l és természe-
tesen a hallgatótól is.

Ha gyakornokok külföldiek

Érkezhetnek anélkül, hogy ismernék a regionális vagy helyi 
összefüggéseket, a helyi nyelvet, az egyetemi és / vagy civil 
szektor szerkezetét, a munkakultúrát stb. Érkezhetnek külön-
böz  szervezetek közötti megállapodás keretében vagy 
pályázhatnak az Európai Unió projektjeinek támogatására.9 
Ez utóbbi esetben formanyomtatványok és tájékoztatók segí-
tik a civil szervezetek munkáját az adminisztratív ügyekkel 
kapcsolatban. A külföldr l érkez  hallgatók kulturális és nyelvi 

9 - Erasmus+ Internship: https://erasmusintern.org/
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nehézségekkel szembesülhetnek, az interkulturális tényez   
er sen jellemzi az ilyen típusú együttm ködést. Egy másik fon-
tos elemként hangsúlyoznunk kell, hogy a külföldi hallgatók 
jobban összpontosíthatnak a gyakorlati programra, mivel nem 
kell megosztaniuk idejüket más kötelezettségekkel, id
beosztásuk sokkal inkább alkalmas a programban való 
részvételre.
Mindkét esetben lehetnek olyan hallgatók, akiknek nincs 
munkájuk vagy önkéntes tapasztalatuk. Ez hatással lehet a 
szervezetbe való integrációjuk idejére,  hozzáállásukra, képes-
ségeikre, az adott munkafolyamathoz számukra szükséges id
re, stb. Fontos, hogy erre a tényez re is figyeljünk.

IV.3 Szerepek és felel sségi körök 

A sikeres gyakornoki programok akkor m ködnek a leghaté-
konyabban, ha a résztvev k kölcsönösen megértik egymás 
szerepét és felel sségét. Ha a szerepek és a felel sség egyé-
rtelm en meghatározott, a résztvev k produktívabbak. Ha 
sikerül elkerülni a feladatok megkett zését, és összehangol-
nunk a feladatokat, akkor elérhetjük, hogy a szerepl k túllépve 
egyéni álláspontjukon, megtanulják megérteni, tiszteletben 
tartani és értékelni a különböz  szerepek fontosságát, és felis-
merik, hogy a gyakornoki program általános sikere a közös 
felel sségvállalás függvénye.

Mentor 

Ki a mentor?

Mentor Homérosz egyik h se, akit Odüsszeusz távollétében 
arra kért, hogy támogassa otthon maradt fiát. A fiatal 
Telemachus Mentorhoz fordulhatott, amikor kérdése támadt 
vagy választás elé került. A görög kultúrához hasonlóan a mai 
mentorok is segítséget nyújtanak a fiataloknak kezdeti nehéz-
ségeik során, és támogatást nyújtanak, ha karrierjük elején, 
döntéseikben, pályaválasztásukban, a tanulás során 
elakadnak.

A mentor az, aki:
- segít kidolgozni vagy támogatni egy egyénre szabott haladási 
tervet, segít a tanulásban vagy szakmai fejl désben;
- el re megtervezett id tartamra kötelez dik el a fiatal 
segítésére;
- rendszeres találkozókon (vagy más módon) kapcsolatot tart 
a mentorálttal;
- kérdéseivel és tanácsaival segíti a tanulási / döntési folyamat 
megértését,
- törekszik arra, hogy a mentorált saját maga találja meg a 
válaszokat, hogy képes legyen önállóan megoldani problémáit 
és beilleszkedni a különböz  (új) közösségekbe.

A szakmai gyakorlat során a mentor feladatai:

-  Hogy a hallgató képesítése alapján segítsen a neki megfelel  
szakmai gyakorlati hely (vagy a hely profiljának) 
meghatározásában.

-  Tájékoztassa a hallgatót a gyakornoki munka során azokkal 
a gyakran el forduló kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a 
fogadószervezeteknél különösen fontosak: például a nyil-
vános hozzáférés  dokumentumok kezelése és a titoktartási 
el írásokról. Emellett segítsen a hallgatónak megismerni a 
szervezet vagy a szektor „munkakultúráját”, és segítsen a 
mentoráltnak alkalmazkodni a munkahelyhez.

-  Segítse a gyakornokot olyan hasznos feladatokkal és pro-
jektekekkel, amelyek megkönnyítik a tanulást és segítik az 
elsajátított kompetenciákra, tudásra való reflexiót.

-  Mentorként segítheti valaki a gyakornokot azzal, hogy 
megosztja az adott pálya el nyeit és hátrányait, és javaslatot 
tehet a szakmai kérdésekben is. Fontos, hogy rendszeresen 
találkozzon a gyakornokkal, hogy a gyakornok munkájához 
kapcsolódó háttérinformációk és források ismeretében tud-
jon választ adni a kérdésekre, és hogy megfelel  rálátása 
legyen a folyamatra.

-  Feladata még, hogy elküldje  az egyetemnek a szakmai gya-
korlat félidvs és záró értékelését, ismertetve az eredmé-
nyeket, és javaslatokat tegyen a fejlesztend  területekkel 
kapcsolatban.

Szakmai gyakorlati koordinátor

Feladata, hogy a szakmai gyakorlat során:

-  Tájékoztassa a program résztvev it szerepeikr l és felel
sségi köreikr l. Segítse a folyamat résztvev it a megvalósítás-
ban; célok kit zésében, protokoll kialakításában, rlapok 
helyes kitöltésével kapcsolatban, továbbá, hogy kapcsolatot 
tartson az érintettekkel, és hogy képzési lehet séget biztosít-
son a folyamat szerepl inek.

-  Tájékoztassa a leend  hallgatókat és munkatársakat a pályá-
zati-,  és a kiválasztási folyamatról. Hozzon létre egy fájlt, 
összegz  dokumentumot minden gyakornok számára.

-  Vezessen be egy olyan rendszert, ami gyorsan, hatékonyan 
képes azonosítani a problémákat, valamint egy rendszert az 
összes érintett bels  és küls  kommunikációjához.

-  Segítse a hallgatónak beilleszteni a gyakorlatot tanulmányi 
rendjébe, és segítsen a megfelel , szakmailag is el nyös 
helyszín kiválasztásában.

-  Irányítsa a hallgatót a tanulási terv célkit zéseinek, feladatai-
nak és értékelési kritériumainak meghatározásában a hall-
gató saját,  és a program céljai alapján.

-  Segítsen a hallgatónak a szakmai gyakorlati követelmények 
meghatározásában.

-  Tartson megfelel  kapcsolatot a hallgatóval a gyakorlat 
során, hogy iránymutatást, támogatást és szükség szerint 
képzést adjon a szerz déses megállapodás alapján.

-  Találkozzon a Mentorral, miel tt aláírná a szakmai gyakorlati 
tervet / megállapodást, hogy megállapítsa az elvárásokat, és 
a tanulási célokat mind a fogadóhely, mint a hallgató 
tanulmányainak szempontjából.

-  Konzultáljon a Mentorral a célkit zések, a hallgatói kompe-
tenciák, a releváns tapasztalatok és a hallgatóval szembeni 
elvárások ügyében a projekt során.

-  Segítse a szakmai gyakorlati hely, a mentor és a hallgató 
közötti kommunikációt.

-  A koordinátor részt vesz a kapcsolattartás egyéb formáiban 
is; úgy mint fogadóhely-látogatások, e-mail kommunikáció, 
telefonos egyeztetés stb.

-  Áttekinti a félid s és a záró-értékelést a helyszínr l, és a 
hallgató teljesítményér l. Az  feladata az is, hogy figyelembe 
vegye a hallgató zárójelentését vagy projektjét a gyakorlat 
végén, és elbírálja, hogy az  megfelel-e az egyetemi 
tanulmányi követelményeinek.
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-  Adjon akadémiai iránymutatást, értékelje a szakmai gyakor-
latból és a projektekb l származó tanulási folyamatot a 
Mentorral, és értékelje meg a szakmai gyakorlatos hallgató 
teljesítményét.

-  A Mentorral konzultálva határozza meg a hallgató szakmai 
gyakorlatára adott osztályzatát.

Gyakornok

A gyakorlati program során:

-  Az egyetemi koordinátorral együttm ködve válassza ki a gya-
korlat helyszínét.

-  Konzultáljon, illetve tartsa a kapcsolatot a szakmai Mentorral. 

-  A koordinátor és a Mentor közrem ködésével dolgozzon ki 
egy szakmai gyakorlati megállapodást és egy olyan tanulási 
tervet, amelyben felvázolja az elvárásokat, a felel sségeket 
és a munkarendet, amelyet minden fél jóváhagy.

-  Tartsa be az összes hallgatólagos és megfogalmazott felté-
telt, amely szerepel a szakmai gyakorlat leírásában és a 
tanulási tervben.

-  Törekedjen a szakmai gyakorlat magas színvonalának me- 
g rzése. Szükség esetén kérjen tanácsot és segítséget. 
Ismerje meg, és járjon el az üzleti „kultúrának” megfelel en, 
és tanúsítson elkötelezettséget magas szint  szolgáltatások 
iránt a tvle elvárható módon.

-  A hallgatónak tisztában kell lennie a felel sségével, és azzal, 
hogy a helyszíni eredményei meghatározzák az osztályzatát. 
Tartsa be azokat az elvárásokat, amiket az egyetem és a 
szakmai gyakorlat helyszíne meghatároz a gyakornok 
számára.

-  A gyakornok saját maga gondoskodik a szakmai gyakorlat 
helyszínére való eljutásról, vállalja a felel sséget minden 
olyan cselekményért, amely a szakmai programban való 
részvételéb l ered. (Mindezek általában le vannak fektetve a 
szakmai gyakorlat szerz désében).

IV.4  A szakmai gyakorlati program 
elindításának lépései

Felkészülés és jelentkezés

El ször is, értékeljük a szakmai gyakorlatként meghirdetett 
pozíciót.

-  Van-e meghatározott id tartama a meghirdetett pozíciónak? 
Hetente hány órában, milyen id beosztásban végezhet  a 
felkínált munka? Beilleszthet -e ez a tanulmányi 
munkarendbe?

-  Megfelel-e a pozíció a tanulmányainak? 

-  Rendelkezik-e a pozíció betöltéséhez szükséges 
feltételekkel? 

-  Hol található a munkavégzés helye? Hajlandó-e utazni? 
Milyen többlet id vel jár az ingázás?

-  Milyen típusú tanulási eredményeket és célokat tud megfo-
galmazni ebben a pozícióban? 

-  Van-e valamilyen kompenzáció? 

Ezután a hallgatónak érdemes egy listát készítenie azokról a 
potenciális szakmai gyakorlati helyekr l vagy akár vállala-
tokról, ahol szívesen dolgozna, ahova szeretne jelentkezni. A 
civil szervezetek gyakran alkalmaznak gyakornokokat, és 
általában sok jelentkez  közül választhatnak. Ezért érdemes 
készíteni egy  körülbelül öt-tíz szervezetet tartalmazó listáját, 
és információt gy jteni a szervezet profiljáról, az adott terül-
ethez tartozó munka követelményekr l, a határid kr l, ami 
akkor is hasznos, ha már a jelentkezés, és az interjúk sza-
kaszába ér a hallgató.

Egy évvel a szakmai gyakorlat el tt 

-  Kezdje el az önértékelési folyamatot, hogy megválaszolhassa 
a releváns kérdéseket arra vonatkozóan, hogy mit keres egy 
szakmai gyakorlatban, mit szeretne megtanulni, és hogy 
milyen készségekkel járulhat  hozzá egy adott szervezet 
munkájához. 

-  Kérjen útmutatást és segítséget az egyetemi karrier irodától, 
a szakmai gyakorlatokért felel s el adótól, koordinátortól.

-  Vegyen részt az éves ágazatspecifikus állásbörzén, hogy 
megismerje a rendelkezésre álló szakmai lehet ségeket.

-  Kezdje meg a hálózatépítési folyamatot a tantestülettel, az 
öregdiákokkal, a munkaadókkal és a hallgatótársaival, hogy 
feltérképezhesse a lehetséges szakmai lehet ségeket. 

-  Állítson össze egy önéletrajzot és kísér levelet, amely kiemeli 
tanulási céljait és készségeit. 

-  Vizsgáltassa át önéletrajzát és kísér levelét egy tanácsadó 
segítségével 

A szakmai gyakorlatát megel z  félév 

-  Kezdje el a szükséges pályázati anyagok benyújtását. 

-  Vegyen részt az éves ágazatspecifikus állásbörzén, hogy 
megismerje az aktuális szakmai lehet ségeket. 

-  Tartsa a kapcsolatot az oktatókkal, az öregdiákokkal, a 
munkaadókkal és a hallgatótársaival. 

-  Ha teheti, ütemezzen be egy próbainterjút egy 
tanácsadóval.

„Onboarding” és orientáció 

Feltétlenül szükséges, hogy a gyakornokok (és az új alkalma-
zottak) megfelel en alkalmazkodjanak a szervezethez. 
Kontraproduktív lehet túlterhelni ket az információkkal az els  
napjukon, vagy akár az els  héten. Trend, hogy a szakmai 
orientációs programokat folyamatként, nem pedig egyszeri 
eseményként kell megközelíteni, az alábbi lépések alapján: 

A tájékoztató nap el készítése:

-  Készítsen egy listát azokról a nélkülözhetetlen tárgyakról, 
amelyekre a munkavállalónak / gyakornoknak már az els  
nap során szükség van. Vegye fontolóra a neveket és pro-
jekteket tartalmazó szervezeti diagram elkészítését is.

-  Hozzon létre egy útmutatót, dokumentumot, amelyek tartal-
mazzák a szervezeti kultúra bemutatását is.

-  Azonosítsa és ismertesse a gyakornokkal, hogy  hogyan 
fog illeszkedni a szervezethez.
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-  Küldjön egy „üdvözl  csomagot” gyakornoknak lehet ség 
szerint még az els  munkanap el tt.

Ez az üdvözl csomag tartalmazza:

- A kezd  dátumot és az els  nap napirendjét

- Útvonalterveket és parkolási információt (ha szükséges)

- Az alkalmazottak bemutatását, életrajzait és fotóit (opcionális)

-  Gyakran ismételt kérdések-et (GYIK) a korábbi 
gyakornokoktól

* Ha hétf  a szervezete legforgalmasabb napja, ne kezdjen 
hétf n gyakornok. Ügyeljen arra, hogy a szervezet vezet je 
rendelkezzen elegend  id vel arra, hogy els  napján a gya-
kornokra is tudjon megfelel  mennyiség  id t fordítani.
** Ha a gyakornok már a gyakornoki id szak elején részt egy 
értekezleten, fontos, hogy tudjon a szervezete küldetésér l, 
víziójáról és céljairól, hogy megértse a kontextust, és megfelel
en válaszolhasson a kérdésekre.

IV.5 Konfliktuskezelés

Gyakran el fordul, hogy a gyakornok elvárásai és a valóság 
nem találkoznak. A gyakornokok általában nehezen kommu-
nikálják érzéseiket, de gyakran látunk olyan helyzeteket, ami-
kor a reakció nagyjából úgy foglalható össze, hogy: „nem 
számítottam erre, de nem bántam meg, hogy részt veszek 
ebben a programban”. De hogy lehet ezeket a helyzeteket 
kezelni?

Mi befolyásolja a gyakornokok elvárásait? 

-  A gyakornokok elvárásai befolyásolja a motivációjuk, érde- 
kl désük, a projekttel vagy a szakmai gyakorlat helyével 
kapcsolatos információk, felkészültségük és személyiségük.

Honnan származnak a gyakornok szakmai gyakorlattal 
kapcsolatos információi?

-  Az információk f  forrása a szakmai gyakorlat leírása

-  Az egyetem (amely esetleg korábban együttm ködött a 
fogadó szervezettel) is fontos információforrás lehet: Az inté-
zményeknek gyakran van adatbázisuk a lehetséges foga-
dóhelyekr l, a vállalatok és szervezetek profiljáról. Ezek az 
adatbázisok részletesebb információkkal tölthet k fel olyan 
események során, mint egy-egy karriernap, konferenciák és 
a felek között folytatott aktív párbeszéd. A volt gyakornokok 
visszajelzései nagyszer  forrást jelentenek az fogadóhelyek-
kel kapcsolatos további információk megismerésére.

-  A megállapodás és a munkaterv irányítja a gyakornok 
elvárásait.

-  A jelentkezési folyamat során az e-mailekb l, telefonos vagy 
Skype-hívásokból a gyakornok egy bizonyos képet alkot a 
fogadóhelyr l, és ebb l építi fel az elvárásait. 

-  Az informális forrásokra (korábbi gyakornokok vagy a vállalat 
alkalmazottainak beszámolói, ajánlásai és el adásai) is sok 
új gyakornok támaszkodik.

Mik a f  okai annak, hogy az elvárások nem találkoznak a 
valósággal?

-  A gyakornok nem olvassa el elég figyelmesen a projekt 
leírását (nem tesz fel magyarázó kérdéseket).

-  Nem igazán érdekli a fogadó cég tevékenysége, de teljesí-
tenie kell az egyetemi program követelményeit. (Bár ez még 
önmagában nem jelenti azt, hogy nem lehet nagyszer  
gyakornok).

-  Külföldi szakmai gyakorlat vagy idegennyelv  felhívás esetén 
a gyakornok nem érti helyesen a szakmai leírásban mega-
dott információkat, vagy félreérti ket. (Tipikus félreértés az, 
hogy ha egy szervezet összes tevékenységét online adatbá-
zisban sorolja fel, de a gyakorlat egy adott területre összpon-
tosít. Vagy ha a szervezet vonzó tevékenységet folytat 
(például interkulturális képzések oktatási szakemberek 
számára), de ez nem a gyakorlat során történik, a gyakornok 
azt gondolhatja, hogy a leírás félrevezet  volt, egyszer en 
csak azért, mert ezek nem heti programok.

-  Az adatbázisban lév  adatok már nem aktuálisak. A fókusz-
területek és a gyakornok feladatai az id  függvényében vál-
tozhatnak, az egyetemek pedig már meglév  források 
alapján küldhetnek ki értesítést szakmai gyakorlati lehet
ségekr l.

“Bár az iskola nem olyan volt, mint amire számítottam,
képes voltam bekapcsolódni, megbarátkozni a tanárokkal,
és megtalálni a végzettségemnek és érdekl désemnek
megfelel  tevékenységeket, például meglátogatni az école
maternelle-t (az óvodát, ami a képzettségemhez közelebb
álló korcsoporttal foglalkozó intézmény) és tanítani pár
osztályt.”

Ezek mellett fel kell készülnünk a túl magas elvárásokra, 
képesnek kell lennünk kezelni és tisztázni ket.

„Csodálatos volt a két hónapos szakmai gyakorlat
Franciaországban, mert korábban még sosem jártam ott,
és szerettem volna új tapasztalat szerezni egy új ország-
ban, új környezetben. Az volt az elvárásom, hogy a lehet -
ségnek köszönhet en új dolgokat tanulhatok, hogy olyan
módszereket sajátíthatok el, amelyekkel valódi változást
tudok elérni a jöv ben. Bíztam abban, hogy a gyakorlatban
is kipróbálhatom mindazt, amit az MA két éve alatt megta-
nultam. A multikulturális környezet miatt arra számítok,
hogy olyan új szakmai ismeretekre tehetek szert, amelyekre
másképp nem volna lehet ségem. Ha Franciaországról
van szó, akkor egy valóban multikulturális környezetet kép-
zelek el,  francia zenével, divatos ételekkel és ruhákkal,
gazdag történelemmel.. Mint bárki másnak a világon, az én
fejem is tele volt sztereotípiákkal. Amikor Párizsról volt szó,
azt képzeltem, hogy a párizsiak barátságtalanok, és arra
gondoltam, hogy nem lesz egyszer  francia barátokat talál-
nom. Magamtól azt vártam, hogy képes leszek megélni,
befogadni és kipróbálni minden új élményt. Arra számí-
tottam, hogy jobban megismerem magam. Hogy tanulni
fogok, és szélesíthetem a látóköröm..” Jehan Alghneimin,
2019 tavasz

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy egy gyakornok 
fokozott érzelmi állapotban van az érkezése el tt és után, 
hiszen ez egy különleges és jelent s esemény az életében, 
amit l sokat vár (és kap), és meg akarja élni ezt a tapasztala-
tot, így az els  naptól kezdve különös figyelmet, odafigyelést 
és érdekes tevékenységeket vár a projektben.
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Nem számít, milyen jó a Mentor / Szupervizor, ha a program 
nem nyeri meg a szervezet munkatársait, vagy ha azok nem 
látják a szakmai program céljait, és a gyakornok csalódott 
lehet, hiszen úgy érezheti, hogy a tevékenysége nem fontos, 
hiszen nem figyelnek rá. S t, ha ez olyan helyzetben történik, 
amikor a gyakornok szembesül azzal a ténnyel, hogy új / ide-
gen környezetben (sok esetben) idegen nyelven - még akkor 
is, ha van közös nyelv (ha van ilyen), az angol, ami nem az 
anyanyelve - sokkal nehezebb alkalmazkodni, dolgozni, akkor 
a gyakornok integrációjára még nagyobb hangsúlyt érdemes 
fordítani. 

A feladatok nem mindig olyan érdekesek, mint azt a gyakor-
nok korábban elképzelte: egy új helyen, ahol valaki nem ismeri 
a szabályokat, vagy a  nyelvet, elképzelhet , hogy valaki csak 
nagyon egyszer  feladatokat hajt végre az els  id szakban - 
fénymásolás, szórólap hajtogatása, találkozók el készítése, 
adminisztráció. 

Milyen érzés újdonsült gyakornoknak lenni?

„Nagyon izgatott voltam, hogy az AEP egyesületnél kezd-
hettem szakmai gyakorlatomat, és emiatt arra számítottam,
hogy majd azonnal el is kezdhetek dolgozni. A helyzet
azonban nem volt ilyen egyszer , hiszen el ször arra
kértek, hogy csak figyeljem, hogy a többiek mit csinálnak.
Valójában az elején mérges is voltam emiatt, mert azt
hittem, hogy már van elég tapasztalatom, és nincs id m
megfigyelésre, azonnal el akarok kezdeni dolgozni, tanulni
és a tapasztalataimat átadni. Ennek ellenére be kellett
látnom, hogy tévedtem, meg kellett tanulnom, hogy a
tanulás egy folyamat, ami során türelmesnek kell lennem.
Megtanultam, hogy a megfigyelés az els  lépés ebben a
tanulási folyamatban, és azt is, hogy nem csak én
figyelem a munkatársaimat, de engem is megfigyelnek és
id t adnak arra, hogy ismerkedjek azzal, amit csinálnak, és
hogy megismerjenek engem is személyesen. Az biztos,
hogy egy következ  alkalommal nem fogom elkövetni ugya-
nazokat a hibákat. Nem leszek pl. türelmetlen. A tudás és
a tapasztalatok segítenek ugyan, de minden munkahelynek
megvan a maga kultúrája, stílusa és stratégiája. Ahhoz,
hogy be tudjak illeszkedni, és hatékonyan tudjak dolgozni
egy új környezetben, meg kell ismernem a szervezet felé-
pítését, sokat kell tanulnom abban a ritmusban, ahogy az
adott szervezet m ködik.” Jehan Alghneimin, 2019 tavasz

“Amikor megérkeztem a szervezethez, úgy t nt, hogy
nagyon kevés információval rendelkeznek a gyakorlatról. Ez
kiábrándító volt, mivel Mary ( a gyakornok társam) és én is
kissé össze voltunk zavarodva a projekt célkit zéseivel
kapcsolatban, és nem értettük a szakmai gyakorlat célját. A
fogadószervezet képvisel je elmondta, hogy nem volt
megfelel en tájékoztatva a projektr l, kötelességnek
érezete, hogy fogadjon bennünket, annak ellenére, hogy az
iskola nyárra bezárt (és nekünk tanítási gyakorlatunk lett
volna).”

“Az intézményvezet  beszélt angolul, de nem mindig volt a
helyszínen, ezért az angolul tudó másik munkatársra hárult
a felel sség, hogy tartsa velem a kapcsolatot, amikor a
vezet  nem volt jelen. Ez a kollégám barátságtalan volt
velem, figyelmen kívül hagyta amikor üdvözöltem, vállat
vont, amikor megkérdeztem, miben segíthetek, és nagyot
sóhajtott vagy forgatta a szemét, ha kérdeztem t le valamit.
Az elején idegesített a hozzáállása, de rájöttem, hogy ez
egyáltalán nem személyes, és talán nem is kérdezték meg
t le, hogy hajlandó-e velem külön foglalkozni, és valójában

a plusz feladat miatt neheztel. A problémát könnyen le
tudtam küzdeni - egyszer en kétnyelv  gyerekeket tobo-
roztam, hogy lefordítsák, amit mondanom kellett a barátsá-
gosabb munkatársaknak, így ez a kés bbiekben már nem
volt kérdés.”

Hogyan segíthet a Mentor / Szupervizor támogatása a 
félreértések elkerülése és a gyakornok támogatása 
során?

Vizsgáljuk meg:

-  Naprakész-e a szakmai gyakorlat leírása? Megfelel-e a 
várható tevékenységeknek?

-  Ha nem, lehetséges lenne-e kiigazításokat végrehajtani?

-  Kap-e a gyakornok tájékoztatást a változásokról, az el re 
látható tevékenységekr l?

- Ki tájékoztatja a gyakornokot?

-  Kész-e a fogadó szervezet vagy vállalat szakmai mentora / 
kollégája arra,  hogy a gyakornok alkalmazkodási és tanulási 
folyamatát támogassa? Rendelkezik-e a megfelel  képessé-
gekkel, módszerekkel vagy képzésre van szüksége?

- Ha nem, mit lehet tenni a jobb felkészültség érdekében?

-  Tájékoztatták-e a szervezet vagy a vállalat többi alkalma-
zottját a gyakornok érkezésér l?

-  Ha nem, akkor ki lesz a felel s a kollégák tájékoztatásáért? 
Mikor fog ez megtörténni?

Tippek és tanácsok a fogadó szervezet mentorának:

-  Vegye fel a kapcsolatot a gyakornokkal (különösen fontos 
nemzetközi gyakorlat esetén), és adjon információt a prak-
tikus kérdésekr l, beosztásról stb.

-  Ha más gyakornok is dolgozik ugyanannál a szervezetnél, 
akkor jó, ha e-mailen keresztül összekapcsolja ket még a 
gyakorlat megkezdése el tt. Ez segíthet az új gyakornok eli-
gazodásában és integrációjában.

-  A programot vagy a logisztikát érint  bármilyen változás ese-
tén el zetesen és minden esetben értesítse a gyakornokot.

-  Gondosan olvassa el a szerz dést, és gy z djön meg arról, 
hogy az világos, érthet  és tükrözi a valóságot.

-  Nyelvi akadály esetén készítsen olyan feladatokat a gyakor-
nok számára, amelyek nem igényelnek magas nyelvtudást 
és adjon elegend  id t adjon a feladatok elvégzésére tekin-
tettel a fordításra.

IV.6 Válságkezelés a szakmai gyakorlat során

A gyakornokok védett helyzetben vannak gyakorlati projektjük 
során, legyen az helyi vagy nemzetközi gyakornoki program: 
szállásuk, megélhetésük garantált, biztosításra jogosultak, 
mentor / szupervizor támogatja ket. Sajnos azonban ez a 
védelem nem jelenti azt, hogy védve lennének minden negatív 
hatástól, nehéz élethelyzetekt l, szerencsétlen eseményekt l 
és válságoktól, amelyek bárkivel megtörténhetnek.
Mindenek el tt érdemes különbséget tenni a problémák és a 
valós válságok között..
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Problémák, konfliktushelyzetek:

Ezek olyan helyzetek, amelyek megnehezítik az együttm - 
ködést a gyakornok és a fogadó szervezet, kollégák, külföldi 
elhelyezés esetén a szobatársak stb. között. A nehézségek 
okai lehetnek az új vagy eltér  munkamódszerek, kommuniká-
ciós stílus vagy a szervezet kulturális jellemz i. Mivel a gya-
kornok a projekt központi szerepl je, nem szerencsés 
elkülöníteni a gyakorlat során felmerült, a projekthez kapc-
solódó, személyiségéb l és otthoni hátteréb l fakadó problé-
mákat. Különösen akkor, ha nemzetközi gyakorlati projekteket 
valósítunk meg, lehetséges, hogy a gyakornok túlreagál bizo-
nyos eseményeket, azokat másként éli meg, mintha otthon 
lenne, érzelmi és fizikai reakciói fokozódnak, az új, szokatlan 
helyzet miatt. A mentornak meg kell hallgatnia ezeket a pro-
blémákat, de nem feltétlenül kell vészjelzést adnia. Ezek a 
helyzetek értékes tapasztalatokká válhatnak.

Válsághelyzetek a nemzetközi szakmai gyakorlatok során:

Váratlan, kiszámíthatatlan, súlyos esemény, krízishelyzet, 
amely kihat a gyakornok egészségi állapotára vagy érzelmi 
állapotára, és ezáltal a szakmai gyakorlatra is.

Konkrét példák a nemzetközi gyakornokok krízishelyzeteire, 
amelyet a teljesség igénye nélkül határoztak meg:

Súlyos betegség vagy baleset

Bárki súlyosan megbetegedhet, (pl. vakbél, vesek , kéz- vagy 
lábtörés, kerékpárral esik) - beleértve a gyakornokot is. 
Minden betegség vagy baleset, amely az érintett személy 
kórházi kezelését vonja maga után, félelmetes, még saját 
hazánkban is. Ez még nehezebb lehet olyan helyzetben, ami-
kor a beteg nem érti a nyelvet, és / és nincs tisztában az 
egészségbiztosítás funkcióival.

Depresszió

Figyeljünk oda, ha annak ellenére, hogy a szervezet mindent 
megtett, a gyakornok nem keresi a kapcsolatot a környezeté-
ben él  fiatalokkal és kollégákkal, nem vesz részt semmiben, 
semmilyen tevékenység nem érdekli. A gyakornok egyre job-
ban egyedül érzi magát, szótlan, elégedetlen. Mindez a 
munkáját is befolyásolja.

Otthoni problémák: betegség, halál a családban, baráti 
körben

Az otthonról érkez  rossz hírek befolyásolhatják a szakmai 
gyakorlatot: amikor egy közeli személy súlyosan megbetege-
dik, vagy egy közeli hozzátartozó meghal. A mentornak, s t a 
koordinátornak is fel kell készülnie egy megoldási 
forgatókönyvre.

Droghasználat

A statisztikák szerint az európai középiskolások kétharmada 
már kipróbálta a kábítószert. A külföldön élés, nagy lehet
séget jelent arra, hogy a fiatal hozzáállása lazuljon a kábítósze-
rekkel kapcsolatos szabályozásokkal szemben.

A Mentor kérdései válsághelyzetben:

- Mik a tények?

-  Csak én látom, hogy probléma van, vagy a gyakornok is 
látja?

-  Valódi-e a probléma? / Krízissel vagy problémával állunk 
szemben?

- Mik a probléma gyökerei?

-  A probléma „otthonról” származik? Tisztában volt-e vele a 
gyakornok a távozása során? Ez oka lehet-e annak, hogy a 
gyakornok egyfajta menekülésként vesz részt ebben a pro-
gramban? Tudtunk-e err l a problémáról, vagy láttuk, hogy 
ez megtörténhet?

-  Ez személyes probléma, vagy kapcsolódik a szakmai 
programhoz?

- Milyen hatással van a probléma a program folytatására?

-  Találhatunk-e olyan aspektust, amib l szemlélve a gyakornok 
tanulhat az adott problémából, vagy inkább a megoldásra 
kell összpontosítanunk, és minél el bb szabadulnunk t le?

-  Mentorként, szupervizorként hogyan segíthetek megoldani 
a problémát? Van-e hozzá szükségem segítségre ( pszi-
chológustól, a koordinátortól, kollégáktól, stb.)? Mit tanulha-
tok abból, hogy a gyakornok más problémamegoldási 
stratégiával rendelkezhet, mint én?

- Mit tegyek, ha a gyakornok nem talál megoldást?

- Kihez forduljak, ha nem tudom, mi a legjobb megoldás?

Vészforgatókönyvek

Fogadószervezetként rendelkezzünk vészhelyzet-protokollal 
(különösen akkor, ha külföldi hallgatót / gyakornokot) foga-
dunk. El zetesen állapodjon meg a folyamatban részt vev  
felekkel arról, hogy kinek mi a feladata válsághelyzet esetén, 
mit fog tenni a projektkoordinátor, mit fog tenni a mentor. 
Például ki értesíti a biztosítót baleset esetén stb. A vészhely-
zet esetén értesítend  személyek legfontosabb adatainak és 
dokumentációinak, a gyakornok biztosításának, útlevelének 
és a telefonszámának stb. ugyanakkor a fogadó országban 
mindenki számára elérhet nek kell lenniük, illetve célszer  
kijelölni egy telefonszámot, amit a gyakornok a nap 24 
órájában hívhat vészhelyzet esetén. Érdemes ezekr l gondos-
kodni minden projekt elején.

Ha mentorként kap valaki riasztást, fontos, hogy adjunk 
magunknak néhány percet: nem kell azonnal reagálnunk. Egy 
telefonos hívás esetén kérhetünk 5 percet, és felajánlhatunk 
egy visszahívást,  amíg elgondolkozunk azon, hogy mit 
tegyünk, vagy kérhetünk valakit l tanácsot.

Mi nem a mentor feladata?

Mindenek el tt, hogy tisztában legyen a saját határaival. Ha 
úgy érezzük, hogy a válság megoldása meghaladja a kompe-
tenciánkat, kérjük szakember segítségét.
A mentornak nem kell képesnek lennie eldönteni, hogy a gya-
kornoknak vakbélgyulladása van-e, vagy csak a gyomra fáj, 
nem kell elkapnia a zsebest, ha ellopták gyakornok 
pénztárcáját, és nem az  feladata, hogy a gyakornokot meg-
gyógyítsa bármilyen függ ségt l. A mentor feladata felismerni 
a válságot, felhívni az érintettek figyelmét, és szükség esetén 
szakember segítségét kérni.
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Útmutató a megoldásokhoz

Súlyos betegség van baleset

-  Azonnal lépjünk kapcsolatba az egészségbiztosítóval és a 
projektkoordinátorral.

-  Kérjük meg a gyakornokot, hogy értesítse a családját. Ha a 
gyakornok nem tudja megtenni, akkor a mentornak kell meg-
tenni helyette

-  Ha az eset hosszú kórházi tartózkodást igényel, de a gyakor-
nok képes utazni, érdemes megfontolni a hazautazás lehet - 
ségét az alapellátás és a stabilizáció után, és a kórházi id  
eltöltését a gyakornok saját országában, a hozzá közel álló 
emberek között. Tartsuk a kapcsolatot a gyakornokkal, hívjuk 
rendszeresen, érdekl djünk az állapotáról, bátorítsuk és ha 
az otthoni ellátás mellett döntünk, fontoljuk meg, hogy a felé-
pülése után milyen formában tudjuk újra foglalkoztatni.

-  Ha a gyakornok állapota miatt nem szállítható, akkor meg kell 
gy z dnünk arról, hogy legyen olyan személy, aki naponta 
felkeresi a kórházban, és elviszi neki, amire szüksége van. 
Beszéljünk az orvosokkal, ismertessük a gyakornok spe-
ciális helyzetét. Legyünk vele, fordítsunk le mindent ponto-
san a vizsgálat során, és tolmácsoljunk, amikor beszél az 
orvosával. Igen, ez bonyolultnak t nhet, de fel kell készül-
nünk ezekre a ritka eshet ségekre is.

Depresszió

-  Figyeljünk rá, próbáljunk meg beszélni vele. (Zavarja-e ez a 
helyzet? Ha igen, akkor mi zavarja / gátolja pontosan? Mire 
lenne szüksége? Mennyi ideje tart ez az állapot? Volt-e már 
hasonló helyzetben, akár otthon? Van-e küls  ok, aminek a 
megszüntetése segíthet? Stb.)

-  Volna-e kedve kipróbálni olyan tevékenységeket vagy pro-
gramokat, amelyeket általában szeret csinálni?

-  Bizonyos esetekben segíthetünk, pl. ha látjuk, hogy valaki 
törekszik a változásra.

-  A helyzet súlyosságától függ en kérhetjük pszichológus / 
pszichiáter segítségét.

-  Problémák otthon: betegség, haláleset a családban vagy a 
baráti körben

-  Amint tudomást szerzünk a történtekr l, szánjunk legalább 
egy kis id t a személyes találkozásra. Kérdezzük meg, hogy 
miben tudnánk segíteni.

-  Teljesen természetes, hogy a gyakornok hazautazhat, sza-
badságra mehet.

-  A hazautazás el tt állapodjunk meg a gyakornokkal a viss-
zautazás dátumáról, és arról, hogy a körülmény módosítja-e 
a gyakornoki id  hosszát.

-  Gy z djünk meg arról, hogy biztosítottak-e pl. egy adott pro-
gram keretében vagy a gyakornok biztosítása révén az 
utazás pénzügyi feltételei, a nemzetközi telefonköltségek (ha 
vannak ilyenek). 

-  Figyeljünk arra, hogy mindez mennyiben befolyásolja a pro-
jektet, az önkéntes feladatait, terveit és el rehaladását. Ha 
szükséges, tervezzük újra a feladatokat és terveket.

Droghasználat

-  Célszer  az gyakornokot megismertetni a fogadó ország 
szokásaival, és törvényeivel (utazási feltételek a tömeg-
közlekedésen, alkoholfogyasztás, droghasználat szabályai) 
valamint a munkahelyi szabályokkal.

 
-  Ellen rizzük a tényeket, ne támaszkodjunk kizárólag a 

kábítószer-használat jeleire. Ha gyanúnk beigazolódik, 
derítsük ki a kábítószer-használat valódi okát: Unalom? 
Problémák el l való menekülés? Korábbi droghasználat? A 
probléma súlyosságától függ en közösen határozzuk meg, 
hogyan tovább.



26

V. FEJEZET:

A TANULÁSI FOLYAMAT TÁMOGATÁSA
A gyakornoki program tanulási folyamat, és mint ilyen, a szak-
mai fejl dés mellett a nem formális tanulási tapasztalat ered-
ményei és a kompetenciafejl dés is ugyanolyan fontosak, mint 
a szakmai ismeretek b vülése. A szakmai gyakorlatok több-
sége az egyetemi tanterv része, a gyakorlat során a tanulási 
folyamat az intézményen kívül zajlik, így és ezeket a progra-
mokat tekinthetjük egyedi projekteknek is. Éppen ezért a 
szakmai gyakorlatot gondos tervezés el zi meg annak érde-
kében, hogy a gyakornok személyes és szakmai fejl désében 
minél jelent sebb eredményeket érhessen el. 

Az informális és a nem formális tapasztalatok jelent sége

A gyakorlat során - f leg nemzetközi környezetben - sok 
esetben a gyakornokok is egy úgynevezett informális tanulási 
folyamat részévé válnak, mivel a mindennapi élethelyzetek 
megoldása a fejl dés lehet ségeit is kínálja. Ez a fajta tanulási 
folyamat nem tudatos és nem is tervezett, de jelent sége nem 
elhanyagolható. A nem formális és informális tanulás lehet vé 
teszi a fiatalok számára a kompetenciák elsajátítását, 
hozzájárul személyes fejl désükhöz, a társadalomba való 
beilleszkedésükhöz és az aktív állampolgársághoz, ezáltal javí-
tva foglalkoztatási kilátásaikat. Különböz  „tanulássegít ket” 
(mentorok, szakmai tanácsadók) vonhatnak be a tanulási fol-
yamatba. Ezen kívül a projektpartnereknek megfelel , szemé-
lyre szabott szakmai és adminisztratív háttértámogatást kell 
nyújtaniuk. Így a tanulási folyamat biztonságos háttérrel 
történhet.

Mi a szerepe a szakmai gyakorlat egyes szerepl inek a 
tanulási folyamat tervezésében és nyomon követésében a 
projekt egyes szakaszai során?

I. Jelentkezés és munkába állás

A projekt megkezdése el tt a gyakornokokat az egyetemek 
képvisel i, a koordinátor, és ha van karriertanácsadó készítik 
fel a szakmai gyakorlatra. Az egyetem a koordinátor által 
tanulási tervet kér a hallgatótól, felkészíti a folyamatra és 
ismerteti vele a beszámolás lépéseit. A koordinátor egyeztet 
a mentorral, akinek a feladata a folyamat és a kompetenciafe-
jlesztés nyomon követése. A koordinátor felel az adminisztrá-
ciós folyamatért, ideértve annak az ellen rzését, hogy a 
gyakornok a megfelel , naprakész információval rendelkezik-e 
a szakmai gyakorlatról, hogy megértette-e a gyakornoki pro-
gram céljait és hogy tisztában van-e a szakmai és admi-
nisztratív elvárásokkal.

II.  Orientáció és a tanulási folyamat 
megkezdése

A gyakorlat helyszínén az eligazodást a gyakornok mentora 
vezeti, aki, bemutatja a szervezet tevékenységét, a kollégákat, 
ismerteti a munkabeosztást és a mentor-mentorált találkozók 
id pontját, gyakoriságát, tisztázza az adminisztratív és logisz-
tikai kérdéseket, valamint felvázolja a tanulási folyamat állomá-
sait a gyakornok munkaterve és az egyetem koordinátorával 
való el zetes egyeztetés alapján.

III. A tanulási folyamat nyomon követése

Ideális esetben heti / kétheti rendszerességgel a mentor és a 
gyakornok közösen meghatározott id t fordít a tanulási célok 
nyomon követésére. Ezek a találkozók nemcsak arra alkalma-
sak, hogy az ad hoc problémákat kezeljék, és reflektáljanak a 
tanultakra, de arra is, hogy tágabb kontextusba helyezzék a 
gyakornoki tevékenységet, és hogy a kompetenciafejl désre 
is reflektáljanak. A gyakorlati id  felénél egy hosszabb 
megbeszélés során értékelik az addig megszerzett tapaszta-
latokat, rátekintenek a célkit zésekre, ha szükséges, új 
célokat t znek ki és értékelik az elvégzett feladatokat. Nagyon 
fontos, hogy a tanulási folyamat nyomon követése kézzelfo-
gható, írásos formában is lejegyzésre kerüljön, hogy vissza-
kereshet , felidézhet  legyen, ugyanakkor az is, hogy a 
szervezet tevékenységéhez mérten a gyakornok visszajelzései 
és kérései eljussanak a megfelel  döntéshozatali szintre.

IV. Értékelés és elismerés

A szakmai gyakorlat értékelése során a gyakornok által 
végzett „önértékelés” mellett fordítsunk figyelmet a folyamat 
eredményeinek összefoglalására, és ha van lehet ségünk, 
készítsünk interjút. Az interjú során térjünk ki a folyamat logisz-
tikájának, szervezésének értékelésére, igyekezzünk azonosí-
tani a javításra szoruló területeket, hogy javítani tudjuk a 
munkánkat.

A szociálpszichológiában sokszor ismételt közhely, hogy az 
igazi önvizsgálatra való képességünk  korlátozott és elfogult. 
Ez azt jelenti, hogy ritkán vagyunk tisztában viselkedésünk 
valódi okaival, vagy az érzelmi reakcióinkkal. Mindezt fontos 
szem el tt tartanunk a gyakornoki beszámolók / interjúk érté-
kelése során, és több oldalról, több szerepl  megkérdezésé-
vel körüljárni a helyzetet. Legtöbbször arra a kérdésre, hogy 
miért viselkedtünk / éreztük sajátos módon, ahelyett, 
megpróbálnánk valóban elgondolkodni a válaszon, inkább 
kikövetkeztejük az okokat az alapján, ami logikusnak t nik az 
adott helyzetben. Igyekezzünk elkerülni ezt elkerülni. Amikor 
interjúkat használunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy a 
résztvev k nem feltétlenül férnek hozzá a t lük kért informá-
ciókhoz. A feltett kérdésekt l függ en az „objektív igazság” 
helyett könnyen értelmezéseket gy jthetünk, amelyeket a rész-
tvev k saját bels  folyamataikról alkotnak. Ennek ellenére az 
értelmezéseket is érdekes lehet kezelni.
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A RÉSZTVEV K RÖVID LEÍRÁSAI KOMPETENCIÁNAK FEJLESZTÉSÉR L

„ Azt hiszem, sokat tanultam a gyakorlat során, a legtöbbet a hajléktalanokkal való kommunikációban fejl dtem, több oldalról
láthattam a budapesti hajléktalansági rendszert. Mivel „szemlél d ” szerepben vagyok, a feladatom, hogy kérdéseket tegyek
fel, nagyban tudtam támaszkodni arra, amit ezzel kapcsolatban már az egyetemen megtanultam, és jó volt, hogy tudtam
ezeket alkalmazni a gyakorlatban.” 

„ Az alábbi kompetenciáim fejl dtek: kutatás, forráskeresés és szakirodalom feldolgozása, betekintés az Erasmus +
projektek tervezésébe és megvalósításába, kutatás tervezés a gyakorlatban”

„ A eltöltött gyakorlati id  több szempontból is megváltoztatta szakmáról alkotott elképzeléseimet.”

„ A szakmai gyakorlatom, annál a szervezetnél, ahol dolgoztam az egyetemi éveim egyik legjobb döntése volt. A komfortzóná-
mon kívüli helyzet sok új élményt adott, és magabiztosabbnak érzem magam, miután sikeresen megálltam a helyem az
intézményben, és voltak olyan feladataim is, amelyeknek önállóan sikerült eleget tennem.”

„ Érdekes volt látni, hogy hogyan m ködnek együtt az Alapítvány munkatársai és mennyire lelkesek a feladataikkal kapcso-
latban. A jöv ben mindent meg fogok tenni azért, hogy jól tudjam végezni a munkámat. ”

„ Számos pozitív tapasztalatot gy jtöttem össze, és képes voltam fejleszteni személyes és szakmai kompetenciáimat. ”

„Az óvón i képzésben megtanulhattam egy olyan módszert, amelyet nagyon alkalmasnak tartok az óvodai gyakorlatra.
Iskolai munkám során rengeteg új játékot tanultam, amelyeket kipróbálhatok más helyzetekben is. ”
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VI. FEJEZET: 

CHECKLIST AZ EGYETEMEK SZÁMÁRA

CÉL

Egy olyan szakmai gyakorlati rendszer kidolgozása, amely során a hallgatók feladatai az akadémiai ismeretekre támaszkodnak, 
és a gyakorlat integráns részét képezi a tanulási programnak. Cél a horizontalitás er sítése: a hallgató aktív bekapcsolása a 
folyamat alakításába, valamint az eredmények folymatos monitorozásába. A hallgatók számára megkönnyíteni az egyetem és 
a munka világa közötti átjárhatóságot, valamint stabil partnerséget kiépíteni a részt vev  egyetem és a gyakorlati helyek között, 
a hallgatói élmény javítása és az új szinergiák megteremtése céljából.

A szakmai gyakorlat el tt
A szakmai gyakorlat megkezdése el tt ne mulasszuk el feltenni az alábbi kérdéseket: 
 

1.  Mik az egyetem elvárásai a gyakornokot fogadó NGO-val szemben?

2. Mik az egyetem elvárásai a gyakornoki programban résztvev  hallgatóval szemben?
a. Tudásb vítés
b. Tapasztalatszerzés
c.Kompetenciafejlesztés 

3.  Logisztikai csomag:  Milyen dokumentációra van szükség?)

-  A gyakornoki programban részt vev  kollégák kiválasztása, kijelölése

-  A mentor feladatainak, a vele kapcsolatos elvárásoknak a tisztázása

-  A gyakornoki program kereteinek lefektetése

-  Lehetséges fogadóhelyek felkeresése – a szervezetek megismerésének, felkérésnek számos lehet sége van, érdemes 
ezzel kapcsolatban egy stratégiát követni

-  Személyes látogatás, találkozó a fogadó szervezetek vezet ivel és mentoraival, a munkahely, és a feladatok megis-
merése, a hiányzó kompetenciák (pl. a mentorok részér l) feltérképezése.

-  Egy kérd ív a fogadó szervezetek számára, amely alapján a hallgatók könnyebben választ kapnak a kérdéseikre.

-  Egy adatlap a fogadószervezet számára, mely tartalmazza a kapcsolattartók elérhet ségét, a szervezet profilját, tech-
nikai információkat.

-  Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a fogadószervezetek mentoraival és vezet ivel (kapcsolattartásra kijelölt 
személyekkel).

-  A hivatalos dokumentáció el készítése (szerz dés a hallgatóval, az értékelés dokumentációja).

-  A hallgatók szükségleteinek monitorozása.

-  A szakmai gyakorlati lehet ségek eljuttatása a hallgatókhoz.

-  Külföldi szakmai gyakorlat során felkészíteni a hallgatót (akár segít  személyek bevonásával, tájékoztató anyagok készí-
tésével) a  regionális kontextusra, munkakultúrára, az NGO-val kapcsolatos fontos tudnivalókra és a szektor jellemz
ire, a fogadó ország általános körülményeire.

-  A szakmai gyakorlat céljának tisztázása a hallgatóval.

-  A kompetencia-alapú értékelés el készítése.

-  Hogy ösztönözze a civil szervezeteket arra, hogy nyílt napokat szervezzenek, ahol a hallgatók jobban megismerhetik a 
szervezetet, céljaikat és a gyakornoki munka részleteit.

-  Hogy transzparens maradjon az elvárásokkal kapcsolatban a szakmai gyakorlat egyes részeit is figyelembe véve.

-  Hogy összehangolja a szakmai gyakorlat idejét a fogadó szervezetekkel, tájékoztassa ket arról, hogy hány tanuló, 
milyen akadémiai háttérrel, milyen óraszámban, milyen nyelvi el képzettséggel szeretne gyakorlatot végezni egy adott 
NGO-nál.
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-  Hogy a tanév beosztásáról, és a szakmai gyakorlat lehetséges id pontjairól id ben tájékoztassa az NGO-t.

-  Hogy bevonja a hallgatókat a számukra legmegfelel bb fogadóhely kiválasztásának folyamatába, pl. készíthet egy 
jelentkezési lapot, ami tartalmazza a hallgató érveire vonatkozó kérdéseket (Miért szeretne az X szervezetnél 
dolgozni?).

A szakmai gyakorlat alatt 

-  Célok teljesüléséhez vezet  lépések nyomon követése.

-  A munkaterv el rehaladásának monitorozása.

-  Folyamatos / rendszeres konzultáció a hallgatóval.

-  Esetmegbeszélés a fogadó szervezet mentorával.

A szakmai gyakorlat után 

-  Visszajelzés a hallgató munkájáról, a szervezet munkájáról és a mentor felé.

-  A hallgatói tapasztalatok elemzése.

-  A szakmai gyakorlatok értékelése.

-  Disszemináció, a szakmai gyakorlati lehet ségek láthatóságának növelése.

-  A szakmai gyakorlati lehet ségek presztízsének ápolása.

-  A dokumentáció elvégzése, koordinálása.

-  A jól teljesít  szakmai gyakorlati helyekr l egy optimális mennyiség  információval ellátott listát készíteni, a listában 
szerepl  adatokat folyamatosan frissíteni.
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VII. FEJEZET:

CHECKLIST AZ NGO SZÁMÁRA

CÉL
 
A szakmai gyakorlat célja egy civil szervezet számára, hogy a  munkatársak jobban megismerjék a hasonló területr l érkez  
hallgatók szakmai képességeit, felmérhessék a tudásszintjüket, problémamegoldó-képességüket. A szakmai gyakorlatos 
hallgatók újszer  megközelítései segíthetik a szervezetet abban, hogy felfrissítse gondolkodásmódját és megújítsa a szervezeti 
struktúrát. Segíthet abban is, hogy lehetséges új kollégákat toborozva biztosítsák a szervezet számára szükséges utánpótlást. 
Mindez ugyanakkor plusz er forrást, küls  szemet is jelent: A civil szervezetek tanulhatnak azokból a dolgokból, amik a gya-
kornok számára nehézséget okoznak egy szervezetnél. Nem utolsó sorban pedig egy jól m köd  gyakornoki program er sítheti 
az egyetemi szektorral való együttm ködést, beleláthatnak a tanszékek tevékenységeibe és módszereibe. B víthetik a gyakor-
noki, és önkéntes-bázisukat, és nagyobb láthatóságot érhetnek el az egyetemmel való kapcsolataik által.

A szakmai gyakorlat el tt 

A szakmai gyakorlat megkezdése el tt ne mulasszuk el feltenni az alábbi kérdéseket: 

1. Mik az NGO elvárásai az egyetemmel szemben?
a. A fogadóhely kiválasztása a hallgatók döntése.
b. A hallgatónak kell, hogy legyen lehet sége arra, hogy a fogadóhelyet megváltoztassa.
c. Rugalmasság.
d.  Lehet séget kell biztosítani konzultációra mind az egyetemmel, mind a gyakornokkal, és meghatározni a 

kereteket.

2. Mik az NGO elvárásai a hallgatóval szemben?

3. Logisztikai csomag: Milyen dokumentációra van szüksége az NGO-nak a szakmai gyakorlat lebonyolítása során?). 

-  A résztvev  kollégák és mentor kijelölése.

-  A Mentor feladatainak meghatározása: 
Támogató, a tanulási folyamat nyomon követését lehet vé tev  feladatok el készítése 
Szakmai támogatás 
Logisztikai támogatás 
Koordináció az egyetemi kapcsolattartóval és a kollégákkal 
Bürokratikus követelmények és feladatok elvégzése 
A gyakornok megismerése, interjú (online vagy offline) mely kitér a hallgató ismereteire, motivációira, feladataira 
Feladatlista meghatározás a gyakornok számára 
Munkaköri leírás elkészítése a gyakornok számára 
Tanulási szerz dést köt a gyakornokkal az alábbi példa vagy az egyetemi dokumentáció alapján 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement  
A munkatársak tájékoztatása a gyakornoki program helyzetér l 
Ha külföldi gyakornokról van szó: ismertetni a gyakornokkal a munkakultúra jellemz it, tájékoztatást adni a 
munkanyelvén, tájékoztatni a gyakornokot az alapvet  biztonsági szabályokról és el írásokról. 

-  A munkahelyi nyílt napok megszervezése segíti a leend  gyakornokot abban, hogy többet megtudhasson:
-  A munkakörnyezetr l
-  A légkörr l
-  A szervezet munkatársairól és feladataikról
-  Hogy megismerje a szervezet tevékenységének célcsoportját

A szakmai gyakorlat alatt 

-  A szakmai gyakorlatot végz  fiatal integrációja az els  és legfontosabb lépés. Ennek részei:
-  A szervezet bemutatása
-  Az épület, a kerület bemutatása (éttermek, közlekedés, gyógyszertár stb.)
-  A kollégák bemutatása
-  Munkaebéd szervezése
-  „Welcome party” vagy más közösségi program szervezése

-  Kompetencia-térkép: a hallgatóval közösen egy kompetenciafejlesztési tervet készíteni, ami a szakmai gyakorlat teljes 
id tartamát és az összes munkaterületet felöleli.
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-  Felkészíteni a gyakornokot a feladatok elvégzésére. Kontextusba helyezni a feladatot, bemutatni a feladaton dolgozó 
munkatársakat, eszközöket (hozzáférés a dokumentációhoz, levelezéshez, stb.)

-  A gyakornok jobban megismerni informális alkalmak során, illetve amennyiben lehetséges a gyakornokot önálló fela-
dattal megbízni. Különösen figyeljünk az er sségeire, kérdéseire, illetve azokra a területekre, amiben még fejl dnie kell.

-  Magyarázzuk el az új feladatokat a gyakornoknak, ne feltételezzük, hogy egy-egy eszköz használata, vagy megoldási 
mód egyértelm  a számára.

-  Kísérjük figyelemmel a gyakornok által végzett összes tevékenységet.

-  Ismertessük a felel sségi köröket, mondjuk el a gyakornoknak, hogy melyik munkatárshoz milyen kérdéssel 
fordulhat.

-  Segítsük a gyakornok önreflexióra való készségét a tanulási folyamat értékelése során.

-  Szisztematikus értékelés: különböz  eszközökkel, különböz  fókusszal.

A szakmai gyakorlat után

-  A munkaterv ellen rzése, értékelése.

-  A gyakorlat értékelése: szóban vagy lehet ség szerint írásban (elismer  oklevél, referencia)
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VIII. FEJEZET:

AZ ONLINE SZAKMAI GYAKORLATOK 
TÁMOGATÁSA
I. Bevezetés

A MICEP projekt végéhez közeledve, 2020 tavaszától 
szembesülnünk kellett a kibontakozó koronavírus-járvánnyal. 
Ebben az id szakban a vírus átterjedésének kockázata miatt 
utazási korlátozásokat vezettek be, ami miatt le kellett állíta-
nunk a  hallgatói mobilitásokat. A globális válság arra készte-
tett bennünket, hogy gondolkodjunk olyan alternatívákon, 
amelyek lehet vé teszik a hallgatók, az egyetemek, és a civil 
szervezetek számára az interkulturális csereprogramok 
megvalósítását.

Ez a váratlan helyzet meggyorsította az online munkára való 
átállást, és meger sítette az online együttm ködéseket. Sok 
esetben a folyamatok résztvev i felkészületlenek voltak, mi 
pedig elkezdtünk  gondolkodni azon, hogyan tudnánk alkal-
mazni módszertanainkat az online térben, hogyan facilitáljuk a 
együttm ködéseinket és a szakmai gyakorlatokat. A jár-
ványhelyzet a hallgatói szakmai gyakorlatokat  alapjaiban 
befolyásolta. Míg némelyik mobilitást egyszer en megszakí-
tották, jelent s részüket az online térbe költöztették. Az új 
helyzet felgyorsította az offline és az online képzés és a foglal-
koztatás közötti átmenetet, és nem nehéz elképzelni, hogy az 
online képzés és a távmunka egyre inkább része lesz a valósá-
gunknak. Mégis, sok hallgató és oktató keresi a megfelel  
eszközöket, hogy megbirkózzon ezzel az átmenettel. Mindezen 
okokból relevánsnak találtuk, hogy hozzáadjuk ezt a külön 
fejezetet a kézikönyvünkhöz, ahol az online gyakorlatok 
tapasztalataira és támogatására összpontosítunk. Az online 
szakmai gyakorlatok szerepl inek visszajelzései alapján 
igyekeztünk olyan eszközöket kidolgozni, amelyek segíthetnek 
a mentoroknak és a koordinátoroknak abban, hogy egy online 
mobilitási program során is hatékonyan támogassák a hall-
gatók tanulási folyamatát. Úgy gondoljuk, hogy a fejezetben 
bemutatott gyakorlatok könnyen adaptálhatók más helyze-
tekhez, amikor a tanulási program online módon zajlik, ezért 
a fejezetet ajánljuk oktatóknak / mentoroknak nemcsak az 
online szakmai gyakorlatok, hanem a nemzetközi önkéntesség 
vagy a szakképzési gyakorlat területén is.

A 2020-as tavaszi szemeszter során interjúkat készítettünk 
olyan hallgatókkal és oktatókkal, akik részt vettek az online 
szakmai gyakorlati programokban, azért, hogy megértsük a 
kihívásokat, amelyekkel találkoztak, és hogy jobban megis-
merjük az új környezet el nyeit és küzdelmeit.

Összefoglalva eredményeinket; a résztvev k általános tapasz-
talata az online szakmai gyakorlattal kapcsolatban inkább 
pozitív. Mind a hallgatók, mind a mentorok oldaláról. Úgy 
látják, hogy a helyzet az új tanulási lehet ségek forrása, és 
teret ad arra, hogy otthonaikból csatlakozzanak a nemzetközi 
programokhoz.

A következ  szempontokat emeltük ki:
-  Az online szakmai gyakorlat lehet ség új kompetenciák 

fejlesztésére: digitális kompetencia, hatékony kommuniká-
ció, csapatmunka;

-  A gyakornokok kreatív, izgalmas új online eszközöket 
ismerhetnek meg, amelyek ösztönz ek lehetnek a különböz  
tanulási stílusú hallgatók és célcsoportok számára;

-  Az online tér több lehet séget nyújt: a gyakornokok csatla-
kozhatnak  tengerentúli vállalatok munkájához, és tanul-
hatnak a szakterületükön nagyon rangos vállalatoktól és 
szervezetekt l. Ez lehet vé tesz egy értékes know-how 
áramlását, és motivációt jelent a résztvev  gyakornokok 
számára, akik plusz költség nélkül szerezhetnek tapasztala-
tot egy multinacionális csúcsvállalatnál.

-  „Meglep en érdekes online tanulási tapasztalatokkal gazda-
godtam, például sosem gondoltam, hogy részt tudok venni 
egy színházi foglalkozáson a Zoomon keresztül”;

-  A meetingek szervezettebbek, konkrétabb eredményekkel 
és feladatlistákkal zárulnak;

A résztvev k szerint az online szakmai gyakorlat sok el nyt 
kínál. Az interjúalanyok többsége a kommunikációt „hatéko-
nyabbnak”, lényegretör bbnek írja le. Ezenkívül a hallgatók 
nagyra értékelték a megtakarított utazási id t, és azt, hogy a 
kapcsolatfelvételt a nemzetközi partnerekkel és szervezetek-
kel egyszer  és magától értet d  volt. Végül azt is kiemelték, 
hogy az online szakmai gyakorlatok különösen alkalmasak 
bizonyos típusú feladatokra, amelyeket célszerűbb egy 
csendesebb, elszigeteltebb helyen elvégezni: projektírás, 
kutatások – ezeket könnyebb otthon, csendes, zavartalan kör-
nyezetben végezni.

A felsorolt el nyök mellett a résztvev k számos kihívást jelent  
szempontot is találtak. Jól szemlélteti általános benyomá-
sunkat, hogy a válaszadók legtöbbje beszámolt arról, hogy 
hiányzik az „emberi tényez ”, különösen kommunikációs hely-
zetekben. Elmondhatjuk, hogy a valós fizikai találkozások 
hiánya befolyásolja a kommunikáció hatékonyságát (érdekes 
megfigyelni, hogy a válaszadók egyszerre érezték hatékony-
nak, lényegretör nek és kihívásokkal telinek a kommuniká-
ciót!), és sok olyan informális pillanatot elvesz, amelyek 
bizalmat, barátságot és kapcsolatokat teremtenek egy offline 
világban. Ezért úgy gondoljuk, hogy a gyakornokoknak még 
fokozottabban van szüksége személyes figyelmére és támo-
gatására, hiszen egy online munkakörnyezetben még elszi-
geltebbnek és elveszettebbnek érezhetik magukat.

A válaszadók által említett konkrét helyzetek leginkább a kom-
munikációval kapcsolatosak: egy interkulturális / transzna-
cionális interakció esetén nehézséget jelenthet a 
beszélgetések megértése a nonverbális jelek hiányában. 
Könnyebb így elmulasztani vagy eltéveszteni az írásos üzenet 
valódi hangnemét, hiszen a felek kevésbé ismerik egymás 
karakterét, így nehezebben érzékelik a helyzetet. Amellett, 
hogy a gyakornok nem feltétlenül professzionális nyel-
vhasználók,  a nyelvi akadályok az online kommunikáció során 
feler södhetnek, például akkor, ha kapcsolódási problémák 
merülnek fel, vagy ha csak hangot használnak egy értekezle-
ten. Nonverbális jelek és személyes jelenlét nélkül nehezebb 
megérteni az idegen nyelvet.

15 - Cf. the annexes
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A válaszadók megemlítették az informális id  hiányát is, 
amelyekre általában a személyes találkozók és workshopok el
tt kerül sor. Bár informálisak, az ilyen alkalmak nagyon fon-

tosak a gyakornok csapatba való beilleszkedése szem-
pontjából. Következésképpen az újonnan érkez  számára 
nehezebb megérteni a az un. „bigger picture”-t, a szervezet 
m ködését, a kollégák közötti kapcsolatokat. A válaszadó 
gyakornokok gyakran érezték úgy, hogy csak egy apró szele-
tet láttak a szervezet tevékenységekb l, és több idvbe telt a 
beilleszkedésük.

Egy másik gyakran ismételt kihívás az munkaid vel kapcsola-
tos: ebb l a szempontból már problémát jelenthet a stabil 
munkahely hiánya, mivel az otthoni munkavégzés több / gya-
koribb figyelemvesztéshez vezethet. Ezen kívül, ha valaki 
kevésbé érzi magát produktívnak, b ntudatot érezhet, amit 
gyakran hosszabb munkaid vel kompenzál. Az id  akkor is 
fontos tényez , ha a gyakornokok úgy érzik, hogy gyakran un. 
„stand by” üzemmódban vannak, a rugalmas munkaid  miatt. 
Ez általában azt jelenti, hogy akkor is feladatokat osztanak 
rájuk, ha az aznapi munkaidejüket már túllépték. S t, mivel a 
csoport többi tagja nem mindig felügyeli a feladatokat, a gya-
kornok sz k határid vel több feladatot is kaphat különböz  
kollégáktól.

Az interkulturális tanulás szempontjából mindenképpen aka-
dály, hogy az emberek nem találkozhatnak személyesen 
egymással. A másik kultúrába való elmélyülést nem lehet 
online gyakorlattal vagy mobilitási programokkal elérni. 
Interaktív, szenzoros, játékos foglalkozásokat sem igazán 
lehet online lebonyolítani. Ezeket a szempontokat figyelembe 
kell venni az online gyakorlatok tervezési szakaszában, amikor 
egy tanulási tervet készítünk, és a célokat meghatározzuk.

Összegezve: az interjúk után elmondhatjuk, hogy az online 
szakmai szocializáció nagyobb kihívást jelent, mint egy offline 
környezetben. 

A kihívásokat és igényeket 5 kategóriába soroltuk:

Kommunikáció: Ezzel kapcsolatban két jellemz  alkate-
góriával találkoztunk: Az egyik az idegen nyelv elsajátítására, 
a másik pedig a kommunikációs stílusokra (az írásos kommu-
nikáció megfelel  megértésére és használatára) vonatkozik.

Id gazdálkodás, id beosztás: A távmunkával kapcsolatos 
rugalmasság kezelésére utal. A gyakornok teljes feladatokra 
fordított idejének megbecsülésére,  az érdekeinek figyelem-
bevételére vonatkozik.

Érzelmek és stresszkezelés: Egy pusztán technikai problé-
mától kezdve - mint az internetkapcsolat, a rendelkezésre álló 
eszközök teljesítményének problémái, vagy egy adott szoftver 
ismeretének hiánya - az id gazdálkodás, az elszigeteltség 
vagy a szakmai támogatás hiánya is okozhat stresszt és szo-
rongás. A jó mentorálásnak erre a szempontra is ki kell térnie, 
és fel kell készítenie a gyakornokot arra, hogy meg tudjon 
birkózni a váratlan feladatokkal és helyzetekkel, és javítani 
tudja a kommunikációt a fogadó szervezettel.

Kompetenciafejlesztés: Arra a lehet ségre utal, hogy haté-
konyan fejlesszék azokat a készségeket, amelyekre a szakmai 
gyakorlat vonatkozik, és amelyeket az oktató / mentor / szu-
pervizor segítségével a gyakornok meghatároz a program 
elején. A hallgató számára rendkívüli kihívást jelent a készség-
fejlesztés átgondolása és tudatosítása: ennek minden érde-
kelt féllel együttm ködve kell megtörténnie.

Beilleszkedés: A szervezet / vállalat szerkezetének hatékony 
megértésének szükségességére utal. Arra az igényre, hogy a 
gyakornok szeretne mélyebb ismereteket szerezni egy-egy 
projekt természetér l, valamint megismerni a kollégáit. 
Kapcsolatépítésre vonatkozó igényr l is szó van, egy olyan 
bizalmi kapcsolat kiépítésér l, amiben a kérdéseknek és a 
problémáknak is van helyük és idejük.

Az interjúk azt mutatják, hogy bár az online szakmai gyakorla-
tok lebonyolíthatók és értékelhet k, vannak olyan buktatók, 
amelyek a gyakorlati id t stresszes és irreleváns élménnyé 
tehetik. Ezért fontos, hogy a mentor tisztában legyen a kihívá-
sokkal, felkészüljön rájuk és végig a hallgató mellett álljon. 

A tudományos szakirodalom érdekes perspektívát nyújt, és 
hangsúlyozza a témavezet k, gyakornokok, mentorok, és a 
programba bevont oktatók képzését. Ezért mi úgy gondoltuk, 
hogy a leginkább használatra kész gyakorlatokkal tudunk  
hozzájárulni a fentiekben ismertetett kihívások kezeléséhez.

Az alábbiakban hat olyan tevékenységet ajánlunk, amelyek 
segítik a mentorokat és a gyakornokokat a fent bemutatott 
kihívások kezelésében.

A felmerült igények vonatkozásában figyelembe vettük a szak-
mai gyakorlatok elemzése során elemzések eredményeit:

-  Ha lehetséges, az online alkalmak során használjunk kis-
csoportos feladatokat;

-  Integráljuk a vizuális elemeket változatos eszközök fel-
használásával. Emeljük ki a kulcsszavakat, alkalmazzunk 
felirattal ellátott videó anyagokat és képeket;

-  Készítsünk folyamatleírásokat és kezelési útmutatót az 
online eszközökr l.

- Fektessünk nagyobb hangsúlyt az integrációra.
-  Tervezzük meg a gyakorlatot: mind a hallgató mind a 

fogadó szervezet oldaláról. A fogadó szervezet felépíté-
sével, tevékenységeivel, munkakultúrájával kapcsolatos 
el zetes kutatás segíthet a gyakornoknak a jobb megér-
tésben és a gyaorsabb intergrációban, a szakmai gya-
korlat id tartamának közös meghatározása pedig 
segítheti a fogadó szervezet felkészülését és a gyakor-
nok érdemi tevékenységekbe történ  bevonását.

-  A sikeres munkához elengedhetetlen egy konkrét feladat 
megértése – és a feladathoz szükséges ismeretek 
megléte. Ezt minden esetben tartsuk szem el tt.

-  Személyes támogatás: A mentor vagy az egyetemi koor-
dinátor szerepe még fontosabb lehet, mivel a gyakorno-
kok közül sokan a kommunikációt és az elszigeteltséget 
említették f  akadályként. A hallgatóknak támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy kommunikálni tudják az igé-
nyeiket, kérdéseket tehessenek fel, és kifejezhessék 
nehézségeiket a fogadó szervezet felé.

-  Használjunk digitális eszközöket, mint például a Prezi 
(prezentációkhoz), Google Drive, DropBox (dokumentu-
mok rendezéséhez), Zoom, Skype, Meet me (találk-
ozókhoz), Jamboard, Miro (egyidej  munkához), 
WhatsApp, Slack (azonnali üzeneváltáshoz és kommu-
nikációhoz) és Britix 24, Asana (a csapat- és a feladatok 
kezeléséhez)..  
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II. Tool kit : practical activities 

A SZAKMAI GYAKORLAT MEGKEZDÉSE EL TT

FELKÉSZÍT  FELADAT

TALÁLKOZÁS AZ ISMERETLENNEL

Id tartam Alkalmak száma: 2
1 óra alkalmanként

Célok Ez a gyakorlat segíti a gyakornokot abban, hogy: 
- Megtanuljon kezelni ismeretlen helyzeteket.
- A bizonytalan helyzeteket a tanulási folyamat részének tekintse.
- Hogy a bizonytalanság kezeléséhez szükséges készségeket hatékonyan elsajátítsa. 
- Hogy könnyebben hozzászokjon az új helyzetekhez.

1.ALKALOM

Az alkalom célja A foglalkozás célja, hogy a bizonytalanságot a tanulásra alkalmas helyzetként, gazdagító  
tapasztalatként értékelje.

Id 60 perc

Eszközök  - A4-es formátumú papír, színes ceruzák, zsírkréták, filctollak 
A gyakorlat online is végezhet , melyhez egy sor digitális eszközt használhatunk, mint például: 
- http://scrumblr.ca/
- https://whiteboard.fi/
- https://padlet.com/
Ebben az esetben gazdagabb vizuális eszköztár használatát javasoljuk például a napi rutin leírása 
során.

Lépésr l lépésre

Bevezetés
(15min)

Kezdjük a „bizonytalanság” fogalmának tisztázásával, megbeszélésével. Tegyük fel a kérdést: 
- Mit jelent a résztvev  / gyakornok számára a bizonytalanság?”
A reflexiót, beszélgetést segíthetjük az alábbi definíciók mentén:
“A situation in which something is not known, or something that is not known or certain” 
(Cambridge Dictionaries Online)
“Something that you cannot be sure about; a situation that causes you to be or feel uncertain” / 
“Uncertain: feeling doubt about something; not sure” (Oxford Dictionary) 
- Mik az aktuális bizonytalanságok a résztvev  életében?
Segítsünk neki az azonosításban.
Ezután magyarázzuk el, hogy a bizonytalanság nem csak jelent s stresszforrás, hanem nagyon er
sen hozzátartozik a stressz kialakulásának mechanizmusához.
Éppen ezért a bizonytalanság kezelése jelent s változást hozhat az egészség, boldogság és a 
beilleszkedés terüleitein.
A bizonytalanság kezelésének egyik módja, hogy úgy tekintünk a bizonytalansággal járó helyzetekre, 
mint tanulási szituációkra.

1.Feladat
Változtasd meg a 
rutinod (15min)

Kérjük meg a résztvev t, hogy írja le (egy papírlapra, vagy egy online dokumentumra) egy tipikus 
napját reggelt l estig, olyan részletességgel, amilyennel csak tudja. 
Amikor végzett a rutin-jelleg  feladatok, programpontok leírásával, kérjük meg, hogy válasszon ki 
legalább 3 olyan tevékenységet, amivel kapcsolatban változást szeretne elérni (ilyenek lehetnek, 
például: hétköznaponként a résztvev  ebédet rendel, vagy csak egy szendvicset eszik ebédre, itt 
például rámutathatunk az étrendtervezés fontosságára).
Írjuk le a javasolt változásokat.

Reflektív  
beszélgetés 
(10min)

Miután a résztvev  leírta a napi rutinját, kiválasztott legalább 3 fejlesztend  területet, beszéljük meg 
az alábbiakat:
- Hogyan képzeli el a változásokat?
- Készen áll-e arra, hogy kipróbálja ket?
- Mire számít, milyen új tapasztalatokra? 
Bíztassuk a résztvev t, hogy válasszon olyan rutinfeladataokat, amiknek a megváltoztatása jelentűs, 
szemmel látható változással járhat.
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2.Feladat
Ne várj a válaszra! 
(10min)

Ez a feladat ideális arra az esetre, ha a résztvev  valami miatt várakozásra kényszerül / vár egy 
válaszra vagy döntésre / ami kívül áll rajta / amikor úgy érzi, hogy nem tud semmi mást tenni, mint 
hogy passzívan várakozik.
Kérjük meg a gyakornokot, hogy mesélje el a konkrét helyzetet (pl. ”jelentkeztem egy gyakornoki 
pozícióra és már két hete várok a válaszra”). 
A feladat lényege, hogy azonosítson 3 olyan lehetséges cselekvést, amit a passzív várakozás helyett 
csinálhat. Ezek lehet ség szerint olyan feladatok, tervek, amik a válasz kimenetelét l függetlenül 
hasznosak (pl. Amíg várok a fogadóhely válaszára részt vehetek egy egy hónapos angoltanfolya-
mon, végezhetek terepkutatást vagy megtervezhetem, hogy hogyan használhatnám a szakmai 
gyakorlaton megtanultakat az egyetemi munkám során, vagy, hogy elkezdek edzeni stb.) 
A feladat célja, hogy a résztvev  megtanulja, hogy hogyan kezelje a bizonytalan helyzeteket, hogy 
hogyan keressen a számára pozitív megoldásokat.

Reflektív 
beszélgetés 
(10min)

Az alábbi kérdések segíthetnek a gyakornoknak abban, hogy bizonytalan helyzetek esetében a 
megoldáskeresésre és a lehet ségek feltárására összpontosítson. 
Gyakorolhatja a különböz  válaszlehet ségek alkalmazását nehéz helyzetekben.
- Hogyan lehetne felhasználni ezt az id szakot arra, hogy új készségeket fejlesszek? Mik azok a 
készségek, amikre koncentrálni szeretnék?
A különböz  lehet ségek számbavétele után kérdezzük meg: 
Mi a legrosszabb dolog, ami történhet, ha olyan választ kapsz - pl. egy fogadóhelyt l - amire nem 
számítottál, ami negatív? 

Az alkalom lezárása 
(5min)

Foglaljuk össze az elvégzett gyakorlatokat, és a megtanultakat, majd ismertessük a házi feladatot. 
Az alkalom végére kell  mértékig megismerjük a résztvev  napirendjét, az aktuális bizonytalanságait 
és várakozásait.
Az alkalom akkor sikeres, ha konkrétumokról esett szó, és a beszélgetés túljutott az 
általánosságokon.

Házi feladat: A “Változtasd meg a rutinod” feladat kapcsán:
Mialatt az új rutinok beemelésével kísérletezik, kérjük meg a részt vev  gyakornokot, hogy figyeljen 
az újdonságokra, új felismerésekre, tapasztalatokra. (új alapanyagok, érzelmek, könyvek, stb..) 
Kérjük meg, hogy jegyezze le ezeket az új megfigyeléseket, és a jegyzeteit hozza el a következ  
alkalomra.
A “Ne várj a válaszra” feladat kapcsán:
Kérjük meg a résztvev t, hogy a következ  alkalomra hozzon részletes tervet arról a 3 dologról, amit 
a várakozás ideje alatt szeretne kipróbálni vagy elvégezni.

Tippek a coach/ 
mentor számára

A “Változtasd meg a rutinod” feladat kapcsán:
- Segítsd a résztvev t annak a megítélésében, hogy a megjelölt feladatok teljesíthet k-e vagy sem.
- Bíztasd a résztvev t, hogy olyan kihívásokat, változásokat próbáljon ki, amelyek valódi változást 
tudnak hozni.
A “Ne várj a válaszra” feladat kapcsán:
- Hívd fel a figyelmet a „közbens  id ” jelent ségére. A feladat tulajdonképpen arról szól, hogy a 
résztvev  megtanulja a felszabaduló energiáját átfordítani egy hasznos feladatba. Így, abban az 
esetben is, ha a várt válasz negatív, a várakozási id  alatt megszerzett tudás új ajtókat nyithat.

2.ALKALOM

Az alkalom célja Hogy ellen rizzük az el rehaladást az alábbi területeken:
1) A bizonytalan helyzetek tanulási lehet ségekként való értelmezése
2) A bizonytalan helyzetek tanulási eseményekké való átalakítása

Id 60 perc

Eszközök Papír, ceruza

El készületek Nézzük át az els  alkalommal készített jegyzeteket.

Lépésr l lépésre

Bevezetés (10min) Kezdjük az alkalmat annak az összefoglalásával, hogy mi történt az el z  találkozás során.
Azután nézzük meg együtt a házi feladatot: Milyen volt? (Könny , nehéz, érdekes vagy unalmas..) 
Hagyjuk a résztvev t, hogy megossza az érzéseit!

1.Változtasd meg a 
rutinod
Házi feladat
(15min)

A „Változtasd meg a rutinod” feladat kapcsán beszéljük meg az alábbi kérdéseket:
- Kipróbáltad-e az el z  alkalommal megjelölt 3 változást?
A változásokkal kapcsolatban:
- Milyen érzés volt? 
- Milyen új dolgokat tapasztaltál
- Történt valami váratlan? Hogyan reagáltál a váratlan történésre?
Ez után nézzük át a gyakornok jegyzeteit, amiket a változásokról, és azok hatásairól készített (Milyen 
új tapasztalatokat szerzett? Új alapanyagok, érzelmek, egy új könyv…)
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Reflektív b
eszélgetés: (10min)

Er sítsük meg az új tapasztalatok fontosságát még akkor is, ha ezek apró dolgok (új illatok, új 
érzékelések...) különösen akkor, ha ezek pozitív érzelmeket váltottak ki.
Vizsgáljuk meg, hogy ha egy nem várt helyzet állt el , milyen megoldásokat alkalmazott a résztvev  
és hogy ezekhez milyen er forrásokat mozgósított.

2.Ne várj a válaszra
Házi feladat
(15min) 

Kérjük meg a résztvev t, hogy idézze fel, milyen 3 dolgot szeretett volna kipróbálni a várakozás ideje 
alatt. 
Minden megjelölt tevékenységnél kérdezzük meg a következ ket:
- Milyen konkrét információkat szereztél ezzel a tevékenységgel kapcsolatban? (Pl. mennyibe kerül, 
mikor kezd dik, mennyi ideig tart?.) 
- El tudod-e képzelni, hogy valóban ki is próbáld ezt a tevékenységet?
- Mennyire érdekelne?

Reflektív 
beszélgetés 
(10min)

Bíztasd a résztvev t, hogy próbáljon ki és kezdjen el legalább egyet a felsorolt tevékenységek közül. 
Segítsd abban, hogy meg tudja tenni az els  logisztikai lépéseket. Er sítsd meg benne azt a 
gondolatot, hogy a legrosszabb esetben is ez a tevékenység hasznos új dolgokat hozhat az életébe. 

Az alkalom lezárása
(5min)

Foglaljuk össze, hogy mir l volt szó az alkalom során. Kérjük meg a résztvev t, hogy mondjon 
három poziív szót, ami a „bizonytalanság” kapcsán eszébe jut.

Tippek a coach/
mentor számára

Segítsük a résztvev t, hogy olyan új tevékenységeket válasszon, amiknek a megvalósítása realisz-
tikus, amik elérhet k és teljesíthet k.

Lehetséges 
változatok

A „Ne várj a válaszra” feladat házi feladat része kapcsán:
Ha a résztvev  nem talált megfelel  mennyiség  információt a megjelölt tevékenységekr l, akkor 
segítsünk neki új keresési módszerrel a hatékonyabb információszerzésben és kérjük meg, hogy 
egy következ  alkalomra frissítse a listát.

Lezárás

Az eszköz 
értékelése

Derítsük ki mi m ködött a legjobban:
- Mi volt számodra a legnagyobb kihívás?
- Mi jelentené számodra a legnagyobb segítséget a jöv ben?

Ajánlott (angol 
nyelv ) irodalom

Leitch, Matthew. (2008) Intelligent Internal Control and Risk Management. Aldershot : Copyrighted 
Material.
Ruben, B. D. (1976) Assessing communication competency for intercultural adaptation. Group and 
Organization Studies, 1, 334-54.
Gudykunst, W.B., (1995) Anxiety/uncertainty management (AUM) theory: Current status. In R. L. 
Wiseman (Ed.) Intercultural Communication Theory (pp. 8-58). Thousand Oaks, CA: Sage.



37

A SZAKMAI GYAKORLAT SORÁN

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS STRESSZKEZELÉS

REFLEKTÍV NAPLÓ

Id tartam 4 hét, körülbelül 30 perc / alkalom

Célok Ez a gyakorlat segíti a gyakornokot abban, hogy:
- Jobban megismerje / felismerje a kommunikációs helyzetekb l adódó stresszfaktorokat a 
munkahelyén.
- Képes legyen azonosítani a stressz és a kényelmetlenség forrásait, és hatékony módszert találjon 
arra, hogy ezeken túllendüljön. 
- A napló használható a mentor kutatási céljaira is, aki általa jobban megismerheti a kommunikációs 
kihívásokat az egyetemi szakmai gyakorlatok során, így hatékonyabban készülhet fel a hallgatók 
támogatására.
- Az eszköz maga egy napló, amit fizikai, vagy digitális formában is átadhatunk a szakmai gyakorlatot 
végz  hallgatónak.
A mentorálás különböz  szakaszaiban a hallgatók a különböz  stresszfaktorokra fognak 
koncentrálni:
1.hét: A fogadóhellyel kapcsolatos stresszfaktorok / a gyakornok szükségleteinek a kommuniká-
ciója, az integrációval kapcsolatos kihívások (reflexió az elvégzett feladatokra, a határid kkel 
kapcsolatos reflexió, a kommunikációs rendszerek megértése) 
Példakérdések:
- Magabiztosnak vagyok-e a feladataim elvégzése során?
- Úgy érzem-e, hogy meghallgatnak?
2.hét: A kommunikációhoz kapcsolódó stresszfaktorok, különös tekintettel a személyes kommuniká-
cióra / problémamegoldás (kritikák, a kollégák elvárásainak megértése)
Példakérdések:
- Milyen érzés számomra visszajelzést kapni?
- Meg tudom-e kérdezni a kollégáimtól, hogy k mit várnak el t lem?
3.hét: A hétköznapi helyzetekhez és a munkamennyiséghez kapcsolódó kommunikáció (munkaid
-beosztás, id gazdálkodás, túlterhelés, adatvesztés, internet problémák, a távmunkával kapcsolatos 
kihívások)
Példakérdések: 
- Úgy-érzem-e hogy elborítanak a feladatok?
- Rendelkezésemre áll-e minden szükséges technikai eszköz az otthoni munkavégzéshez?
4.hét: A személyes kapcsolatokból adódó stresszhelyzetek (kiscsoportok, megbeszélések, találk-
ozók, hierarchia, különböz  munkavégzési stílusok, elszigeteltség, az érzelmek kifejezésének 
nehézségei, stb..)
Példakérdések:
- Jól érzem-e magam a csapatban?
- Milyen a kapcsolatom a f nökömmel?

Id Körülbelül heti 30 perc

Eszközök Online napló, és más segédprogramok. Egy lehetséges eszköz: https://padlet.com/

Lépésr l lépésre

Bevezetés
(30 minutes)

A mentor heti egy kérdést küld el a mentoráltnak, aki egy el re egyeztetett id pontig elküldi a 
válaszait.

Reflektív 
beszélgetés
( 30 minutes)

Körülbelül 4 hét id tartam alatt a mentor hetente elemzi a válaszokat, és a gyakornokkal közösen 
meghatározza azokat a kulcsfontosságú lépéseket, amelyeket meg kell tenni annak érdekében, 
hogy közelebb kerülhessen a legéget bb problémák megoldásához. A megbeszélés során adjunk 
teret a gyakornoknak, hogy különböz  megoldási javaslatokat tegyen, és alkalmazzuk a SMART 
technikát egy cselekvési terv kidolgozásához. A cselekvési tervnek tartalmaznia kell egy kis,  
mérhet , elérhet , ésszer  feladatot, amelyet egy hét alatt el lehet végezni. A következ  foglalkozás 
a feladat értékelésével kezd dik.

Az alkalom lezárása
(5min)

Koncentráljunk a gyakornok érzéseire. Ne feledjük, hogy az általános cél a problémamegoldás 
támogatása; a fogadóhely és a gyakornok közötti kommunikáció megkönnyítése. Keressük meg 
azokat az érzéseket, amik az aktív problémamegoldás, a motivációk, a tettrekészség irányába 
mutatnak.

Tippek a coach / 
mentor számára

A mentornak rendelkeznie kell alapvet  coaching készségekkel és kvalitatív adatelemzési képesség-
gel. A gyakornok válaszai olyan témákhoz is vezethetnek, amik kifejezetten érzékenyek (esetleg 
személyesek) amelyeknek a feldolgozása szakértelmet és mérlegelés igényel. Döntsük el, hogy 
foglalkozunk-e ezekkel vagy sem.

Lezárás
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Az eszköz 
értékelése

Derítsük ki, mi m ködött a legjobban:
- Mi volt számodra a legnagyobb kihívás?
- Mi jelentené számodra a legnagyobb segítséget a jöv ben?

Más feladatokkal 
való 
kombinálhatóság

Kombináljuk a „Sziromról sziromra” gyakorlattal.

Ajánlott (angol 
nyelv ) irodalom

Travers, C. (2011). Unveiling a reflective diary methodology for exploring the lived experiences of 
stress and coping. Journal of Vocational Behaviour 79 (2011), 204-16.

HANDOUT: REFLEKTÍV NAPLÓ

Hét Kérdések Helyzet Kedv / Érzelmek Intenzitás (1 10) Cselekvés

1 Magabiztosnak vagyok-e 
a feladataim elvégzése 
során?
Úgy érzem-e, hogy 
meghallgatnak?

Nem vagyok biztos 
abban, hogy úgy 
végeztem el a 
munkám, mint 
ahogy azt elvárták.

Bizonytalan 6 Javasoltam egy 
videohívást a 
szupervizorommal, 
hogy megbeszéljük 
a feladatot.

ÉRZELMEK ÉS STRESSZKEZELÉS

SZIROMRÓL SZIROMRA

Id tartam Alkalmak száma: 2
Az els  alkalom 1.5 óra, utána legalább 30 perc/ alkalom, a résztvev  szükségletei / el rehaladása 
alapján. 

Célok Ez a gyakorlat segítheti a gyakornokot abban, hogy:
- Jobban kezelje a stresszel és kihívásokkal teli helyzeteket.
-  Aktívan tudjon tenni azért, hogy csökkentse a körülötte lév  stresszt, és többet tudjon kihozni 

magából.
- Cselekvésre épül, amiben a résztvev  lépésr l lépésre tud bonyolult helyzeteket megközelíteni.

1.ALKALOM

Az alkalom célja A foglalkozás célja egy kihívást jelent  helyzet meghatározása és olyan aktív lépések megszerve-
zése, amelyek megpróbálják elhárítani a stresszforrást a hatásainak enyhítése érdekében. 
Megvalósítható és azonnal kipróbálható cselekvési terv kidolgozása.

Id 1,5 óra

Eszközök  A “Sziromról sziromra” feladatlap és filctollak. 
Alternatív megoldásként a feladatlap adaptálható az online környezetre, vagy egyszer en elküldhet  
vagy megosztható a gyakornokkal. Fontoljuk meg, hogy el nyös kombinálni az online és az offline 
tevékenységeket, még akkor is, ha a foglalkozás az online térben történik, ezért arra ösztönözzük a 
mentorokat, hogy kínáljanak alternatívát vagy lehet ség szerint kérjék meg a résztvev t hogy papír 
alapon dolgozzon.

Lépésr l lépésre

Bevezetés
(15min)

Kezdjük a munkamenetet azzal, hogy elmagyarázzuk a nehéz helyzetek kisebb lépésekre 
bontásának fontosságát.
Ez rendkívül hasznos annak elkerülése érdekében, hogy úgy érezzük, hogy egy megoldhatatlan 
problémával állunk szemben, hiszen ez gyakran vezet ahhoz, hogy egyszer en feladjuk ezeket a 
kihívásokat.
Annak érdekében, hogy hogy a témát közelebb hozzuk a gyakornokunkhoz, kérjük meg, hogy 
keressen egy példát a saját életéb l – egy olyan problémát, amit inkább lekerült azért, meg túlságo-
san nagynak és bonyolultnak találta- , és kérjük meg, hogy ossza meg velünk.

1.Gyakorlat
(15min)

1)  Kérjük meg a résztvev t, hogy azonosítsa és írja le (a lehet  legrészletesebben) az aktuálisan 
számára kihívást jelent  helyzetet vagy egy olyan célt, amelynek az elérését nagyon bizonytalan-
nak látja az online gyakorlat id szakában.

2)  Majd kérjük meg a résztvev t, hogy a kihívást jelent  helyzetet (el ször szóban/beszélgetés 
során) bontsa kisebb lépésekre. Minden lépésnek elérhet nek és reálisnak kell lennie a résztvev  
számára. Érezze úgy, hogy képes megbirkózni mindegyikkel.

3)  Ezt követ en írja le a „Sziromtól sziromig” lap alapján az egyes lépéseket úgy (minden lépés egy 
sziromnak felel meg), hogy a teljes virág az el re meghatározott cél felé vezet  út szakaszait 
szimbolizálja.

4) Segítsük a résztvev t abban, hogy minden lépés konkrét, reális és elérhet  legyen.
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Értékel  
beszélgetés 
(10min)

Kérjük meg a résztvev t, hogy koncentráljon az 1. lépésre, és ösztönözzük a lehetséges megoldási 
módok megtalálására. 
Lehetséges támogató kérdések:
- Hogyan ítéled meg ezt a lépést? Képes lennél megtenni?
Ha a résztvev  talál megoldást az els  akadály leküzdésére, folytassa a második lépéssel és így 
tovább.
Ha azonban van olyan lépés, amir l kiderül, hogy a résztvev  nem teljesen biztos abban, hogy 
képes megbirkózni vele, osszuk ezt a lépést kisebb lépésekre, amíg a résztvev  úgy nem érzi, hogy 
képes kezelni a helyzetet.

Az alkalom lezárása 
(5min)

A foglalkozás végére készen kell, hogy álljon egy világos cselekvési terv a jelenleg kihívást jelent  
helyzet kezelésére.
Az alkalom sikeres volt, ha a résztvev  minden lépést reálisnak és megvalósíthatónak talál.
Foglaljuk össze a munkamenet során megvalósított tevékenységeket és ismertessük a házi 
feladatot.

Házi feladat Házi feladatként a résztvev nek az ülésen megbeszélt lépéseken haladva el kell indulnia a probléma 
megoldása felé. A lépések száma a résztvev  egyéni helyzetét l függ. Egyes résztvev k úgy 
érezhetik, hogy csak az els  lépést tudják megtenni, míg mások késznek érzik magukat arra, hogy 
megbirkózzanak az els  két vagy három lépéssel.

Lehetséges 
változatok

Ha a résztvev nek túl nagy kihívást jelent a helyzet, akkor javasolhatjuk, hogy a módszert el ször 
egy számukra könnyebb, személyes élethelyzeten gyakorolja.
Egy kis gyakorlás után a következ  alkalommal nehezebb helyzetekben próbáljuk ki a módszer 
alkalmazását.

Tippek a coach / 
mentor számára

A feladat elvégezhet  egy online „whiteboard” segítségével (Zoom, Jamboard vagy Miro), vagy 
megkérhetjük a résztvev t, hogy rajzolja le a virágot, és ossza meg a kamera funkció segítségével (a 
kézzel való rajzolás lehet vé teszi a gyakornok számára, hogy egy kicsit abbahagyja a számítógép 
használatát, és más típusú tevékenységet végezzen).
Nagyon fontos, hogy reális, megvalósítható lépéseket válasszon. A feladat során nagyon fontos a 
sikerélmény, ezért próbáljuk elkerülni a bonyolult vagy túl nehéz feladatokat.
Jegyzetkészítés: Megkérhetjük a gyakornokot, hogy készítsen egy listát az összes felhasznált  
er forrásról és stratégiáról és hozza el a következ  megbeszélésre. (pl. Segítséget kértem egy 
barátomtól, e-mailt küldtem közvetlenül a felel s személynek). Ez segítheti a munkamenet 
nyomonkövetését. 

2.ALKALOM

Az alkalom célja 1)  Hogy ellen rizzük, hogy a résztvev  meg tudta-e tenni legalább a feladat megoldásának az els  
lépését. 

2)  Azonosítsuk, vagy er sítsük meg a második lépést a kihívást jelent  helyzet megoldása felé  
vezet  úton.

3)  Hogy rámutassunk azokra az er forrásokra és stratégiákra, amelyeket a résztvev  az els  lépés 
megtétele során alkalmazott.

Id 30 perc

Eszközök A “Sziromról sziromra” feladatlap kitöltve; lista azokról a stratégiákról és er forrásokról, amiket a 
résztvev  az els  lépés megtétele során alkalmazott

Lépésr l lépésre

Bevezetés
(10min) 

Az alkalmat kezdjük annak az összefoglalásával, amit az el z  órán a résztvev vel megbeszéltünk..
Az után térjünk át a házi feladat megbeszélésére: 
-  Milyen volt? (Egyszer , bonyolult, érdekes, unalmas…). Hagyjuk, hogy a résztvev  elmondhassa 

az élményeit és megossza az érzéseit.

1.Gyakorlat 
(15min)

A “Sziromról sziromra” feladatlap segítségével kérjük meg a gyakornokot, hogy mesélje el részle-
tesen az els  lépés megtételének eseményét: 
-  Ha sikerült megoldania, és átlépte az els  akadályt, akkor kérjük meg, hogy színezze ki az els  

lépést szimbolizáló szirmot. Plusz szirmok, vagy virágok hozzáadásával jelezheti ha a lépés egyszer
bb volt, mint ahogy azt képzelte. 

-  Ezt követ en kérjük meg a résztvev t, hogy nevezze el a virágszirmot. A szirom neve a stratégia, er
forrás neve legyen, amit a lépés megtétele során alkalmazott. Pl. ha a feladatot azt követ en 

oldotta meg, hogy segítséget kért egy barátjától, akkor a szirom neve lehet „baráti segítség”. 
(Ennél a lépésnél nagyon hasznos az a lista, amit a résztvev  készít a felhasznált stratégiákról és er
forrásokról).

-  Ha a gyakornok több lépést is teljesített, akkor haladjunk sorban a lépéseken és ismételjük meg a 
fentieket.

Házi feladatként kérjük meg a résztvev t, hogy tegyen meg (legalább) egy további lépést.
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Reflektív 
beszélgetés

Az alábbi kérdéseket az összes lépésnél feltehetjük:
- Milyen érzés volt megtenni ezt a lépést?
- Hogy érzed magad, ha a következ  lépés megtételére gondolsz? 
- Készen állsz?
- Tanultál valami újat miközben a feladattal szembenéztél?
-  Használtad-e már korábban ezt a stratégiát? Ha nem, mit gondolsz, milyen helyzetekben tudnád 

alkalmazni a jöv ben?

Az alkalom lezárása 
(5min)

Foglald össze az alkalom során megbeszélteket.
Idézzük fel, hogy voltak-e váratlan helyzetek az egyes lépések megtétele során, és hogy azokra 
hogyan reagált a résztvev ?

Lehetséges 
változat

Néhány résztvev  számára, aki magát inkább «racionálisnak» gondolja, a virágok rajzolásával és a 
színek hozzáadásával kapcsolatos munka némi kényelmetlenséget okozhat. Ezekben az esetekben 
dolgozzunk post it-ekkel, címkékkel, megnevezve az alkalmazott stratégiákat. Fontos, hogy a 
tevékenységeket hozzáigazítsuk az egyénhez, akivel dolgozunk.

Tippek a coach, 
mentor számára

A kihívást jelent  helyzet legy zése érdekében meghatározott lépések száma változhat egyik 
alkalomról a másikra, attól függ en, hogy a résztvev  milyen ütemben tud megtenni egyes  
lépéseket, mennyire tapasztalt a nagy akadály kisebb próbatételekre való felosztásában.
Az alábbi változások tipikusak:
Két, vagy több lépés összekapcsolása: Általában ez történik, amikor a résztvev  könnyen meglépi 
az els  lépést (a megoldás növeli benne a motivációt, és cselekvésre ösztönzi). Id nként álljunk 
meg, kérdezzük meg a résztvev t, hogy képzelje el a hátralév  lépéseket, és kérjük meg, hogy 
szervezze át ket, ha akarja.
Egy lépés kisebb lépésekre való felosztása: ez általában akkor történik, amikor a résztvev  nem 
tudott megoldani egy lépést.
A foglalkozások száma a végs  cél (a kihívást jelent  helyzet) megoldásához szükséges lépések 
számától, és a megoldásukhoz vezet  lépések megtételének ütemét l függ.

Lezárás

Az eszköz 
értékelése 

Kérdések az eszköz értékeléséhez:
- Mennyire volt alkalmas az eszköz a stresszt okozó helyzet kezeléséhez és a probléma 
megoldásához?
- Tanult-e új problémamegoldás során használható módszereket?
- El tudja-e képzelni, hogy ezt a folyamatot a  mindennapi élete során is alkalmazni fogja?

Ajánlott (angol 
nyelvű) irodalom

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoreti-
cally based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267–283.
Holahan, C. J., Moos, R. H. (1987). Personal and contextual determinants of coping strategies. 
Journal of Personality and Social Psychology, 52: 946-955.
Holahan, C. J., Moos, R. H., Schaefer, (1996). Coping, stress resistance, and growth: 
Conceptualizing adaptive functioning. In M. Zeidner & N. Endler (Eds.), Handbook of Coping: 
Theory, Research, Applications (pp. 24-43). New York: John Wiley & Sons.

FELADATLAP: SZIROMRÓL SZIROMRA

1.  Információ gy jtés a beadáshoz szükséges 
kritériumrendszerr l 

2.  Felvenni a kapcsolatot valakivel, ami már túl van 
ezen a feladaton, hogy pontosabb képet kapjunk 

3.  Az egyetem megkérdezése a szükséges 
dokumentációról 

4. A beszámoló megírásának 
megtervezése, naptárral- 
id pontokkal

5.  A beszámoló megírása, 
összeállítása 

6. Kapcsolatfelvétel a mentorral, visszajelzések 
összegy jtése 

A gyakornoki 
beszámoló 
befejezése
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KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

A KOMPETENCIAMÁTRIX

Id tartam Alkalmak száma: 3 alkalom, 40 perc / alkalom

Célok Ez a gyakorlat segíti a gyakornokot abban, hogy:
1) Felhívja a figyelmet a kompetencia-alapú megközelítés fontosságára
2) Képet adjon a gyakornok er sségeir l és gyengeségeir l a kompetenciamátrix segítségével
3)  Összekapcsolja a gyakornok akadémiai környezetben megszerzett tudását a munkaer piac 

igényeivel.

1.ALKALOM

Az alkalom célja A foglalkozás célja, hogy áttekintést adjon a kompetencia alapú megközelítésr l, és értékelje a 
gyakornok kompetenciáit az alábbi két kategórában: munkaer -piaci felkészültség, interkulturális 
tanulás

Id 40 perc

Eszközök  A „kompetenciamátrix” munkalap kinyomtatva vagy digitális változatban

Lépésr l lépésre

Bevezetés 
(15min)

Kompetencia alapú tanulás. A kifejezés pontosítása:
A „Kompetencia” fogalmát egyértelm en különböztessük meg a „készségek”, „képességek”,  
„attit dök” és „tudás” fogalmaitól. Gy z djünk meg arról, hogy a gyakornok is és mi is ugyanazt 
értjük kompetencia alatt.
Kompetenciák a munkaer piacon.
Kezdeményezzünk beszélgetést a munkaer piac változó jellegér l, néhány aktuális adattal, példával 
vagy akár egy ehhez hasonló TedTalk segítségével: https://www.youtube.com/
watch?v=guXxy8LH2QM
Ennek a lépésnek az a célja, hogy ösztönözze a gyakornokot arra, hogy úgy gondolkodjon a 
szakmai gyakorlatáról, mint lehet ségr l, mely során olyan transzverzális kompetenciákat szerezhet, 
amelyek kés bb adaptálhatók, alkalmazhatók lesznek a karrierje során.

1 Gyakorlat
(15min)

Kérjük meg a gyakornokot, hogy töltse ki a „kompetenciamátrix” sablont.
El re beszéljük meg gyakornokkal az egyes kifejezések jelentését, hogy kiderüljön, szükséges-e 
pontosítás.
Az önértékel  eszköz kitöltése után, kérjük meg a gyakornokot, hogy  jelöljön meg 2-3 kompeten-
ciát, amelyekre a gyakorlat során összpontosítani kíván.

Reflektív 
beszélgetés 
(10min)

Beszélgetés a gyakornok motivációjáról és a szakmai gyakorlattal kapcsolatos céljairól. Ha a 
foglalkozás a szakmai gyakorlat elején van, akkor hasznos figyelembe venni a résztvev  félelmeit, 
elvárásait a projekttel kapcsolatban.

2.ALKALOM

Az alkalom célja A gyakornok kompetencia-fejl désének nyomon követése a gyakorlat félidejénél és végén.

Id 40 perc

Eszközök A “kompetenciamátrix” feladatlap / vagy annak az online változata

Lépésr l lépésre

Bevezetés
(10 minutes)

A nyomon követ  foglalkozások célja, hogy a gyakornok:
1)Átgondolhassa, hogy a szakmai gyakorlat során mely kompetenciái, milyen helyzetekben fejl dtek.
2) Hogy a gyakorlat egyes tevékenységeit összekapcsoljuk az egyes kompetenciákkal.
3) Hogy azonosítsa a tanulási pontokat (különös tekintettel az interkulturális, interperszonális 
aspektusokra és az informális id re, általában a szakmai gyakorlaton kívüli, a szakmai feladatokon 
kívüli részekre).
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1.Gyakorlat
(20 minutes)

Beszéljük meg és lehet ség szerint vizualizáljuk azokat a feladatokat a gyakornokkal, amelyekben 
részt vett. Egy id vonal felrajzolása, a feladatok különböz  kategóriáinak megjelölésével segíthet a 
résztvev nek a hatékony reflexióban.
Segít  kérdések:
- Ki (volt) a szakmai vezet je / munkatársai a feladat során?
- Hogyan kezelte a feladatbeosztást?
-  Milyen az online eszközöket használt a munkafolyamat nyomon követésére, a kommunikáció 

fenntartására, a dokumentáció lebonyolítására?
-  Használta-e korábban ezeket az eszközöket? Volt-e új digitális eszköz, új használati mód, új 

funkció, amelyet megtanult?
- Mennyi id t töltött az egyes feladatokkal? Hogyan tartotta nyilván a munkaidejét?
- Sikeresen elvégezte-e a feladatot? Hogyan méri a sikert?
- Mi jelentett kihívást?
- Mit és hogyan javítana a folyamaton?
- Mi volt a f  tanulási pont?
A feladatok részletes leírása után a gyakornoknak képesnek kell lennie összekapcsolni az egyes 
feladatokat az elsajátított vagy fejlesztett kompetenciákkal. A mentor feladata a folyamat megkönnyí-
tése segít  kérdésekkel, teret adva és nyugodt környezetet teremtve a munkafolyamatnak.
A tevékenység f  célja a kompetencia-fejl désre való reflexió. 

Reflektív 
beszélgetés
(10 minutes)

Kapcsolja össze a kompetenciákat a munkaer -piaci helyzetekre való felkészüléssel. Támogassa a 
gyakornokot, hogy készítsen egy vagy két mondatot az önéletrajza kiegészítéséhez:
„tapasztalatot szereztem fordítási munkában az Y dokumentum 1. fejezetének fordítása során”

Lezárás

Az eszköz 
értékelése: 

Az eszköz hasznos volt, ha a résztvev  elgondolkodott a gyakorlati tapasztalatok során megszerzett 
kompetenciák munkaer piaci használhatóságán.
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FELADATLAP: KOMPETENCIAMÁTRIX

A kompetenciák listája - bemeneti és kimeneti eredmények vizsgálatához, amelyeket a szakmai gyakorlat megkezdése el tt és 

után vizsgálnak. A hallgatók a mentor segítségével ellen rzik a kompetencia- listát, és eldöntik, melyek fejlesztésére fognak 

koncentrálni a gyakorlat során.

A KOMPETENCIÁK CSOPORTOSÍTÁSA: 

a) A MUNKAER PIACRA VALÓ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES

b) INTERKULTURÁLIS

Nem az er sségem 
/ Nem érdekel

Szeretném 
fejleszteni / 
Fejlesztenem kell

Egészen jól megy Automatizmus, 
ebben profi vagyok

Önálló munkavégzés

Kooperáció, csapatmunka

Határid k kezelése

Pontosság

Kommunikációs készség

A megfelel  kommunikációs stílus 
megtalálása

Interperszonális készség

Visszajelzés adása és fogadása

Önreflexió

Önérdek-érvényesítés

Önismeret

Önbizalom

Motiváció

Kapcsolatépítés / networking

A munkaer piac ismerete (szerz
dés, fizetés, adminisztráció, 
projekt management)

Megbízhatóság

Problémamegoldás

Alkalmazkodóképesség

Felel sségtudat

A munkahelyi kultúra ismerete, a 
szerepek értékelése, megértése

Nyitottság

Ambíció

Asszertivitás

Együttm ködés

Alázat

Kreativitás

Különbségek elfogadása
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BEILLESZKEDÉS EGY ÚJ MUNKAKÖRNYEZETBE

A TE KONFLIKTUSKEZELÉSI STÍLUSOD

Id tartam Alkalmak száma: 1 alkalom, 60 perc

Célok A eszköz segít abban:
1)  Hogy a gyakornok reflektálhasson a konfliktuskezelési stílusára. 

Mivel az online szakmai gyakorlatok során az integráció nehézségei leginkább a kommunikációval 
kapcsolatosak, érdemes elemezni a gyakornok saját stratégiáit és meghatározni az áttörési 
pontokat.

2)  Hogy a gyakornokot ösztönözni tudjuk arra, hogy kezdeményezzen a csapatszellem megteremté-
sével kapcsolatba, és hogy feltérképezze, hol, mikor tehet javaslatokat.

1.ALKALOM

Id 60 perc

Eszközök A “Kommunikációs stílusok” feladatlap, nyomtatott vagy digitális formában

Lépésr l lépésre

Bevezetés
(15min)

Thomas és Killmann kommunikációs stílus elméletének bemutatása. További információ angol 
nyelven itt:
https://kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki/
Mutassuk be a kommunikációs stílusok cím  handout-ot.

1.Gyakorlat
(25 min)

1)  Használjuk a „Szóbuborékok” cím  feladatlapot, vagy bármilyen más online eszközt, amely 
vizuálisan stimulálja a következ  gyakorlatot

2)  Kérjük meg a gyakornokot, hogy írjon le konkrét kommunikációs helyzeteket, amelyekben részt 
vett és amelyek bizonyos szempontból emlékezetesek a számára. A helyzetek megfogalmazhatók 
párbeszéd formájában vagy történetként. A történetek kerüljenek a szóbuborékokba.

3) Kérjük meg a gyakornokot, hogy adjon címet az egyes  helyzeteknek.
4)  Ezt követ en kérjük meg a gyakornokot, hogy írja le újra a történeteket. Az elbeszélés újraírása 

elterjedt történetmesélési technika, amely támogatja a résztvev ket az alternatívák gondolko-
dásában, ezért ösztönzi a változást. Az újraírás során próbálja megfogalmazni a történeteket úgy, 
ahogyan kommunikációs helyzetben szeretné látni önmagát.

5) Kapcsoljuk össze a leírt helyzeteket Thomas-Killmann kommunikációs stílusaival.

Értékel  
beszélgetés 
(10min)

Beszéljük meg a résztvevõvel az egyes kommunikációs stílusok er sségeit, és kérjük meg, hogy egy 
meghatározott id szakban (a következ  találkozásig) figyeljen a viselkedése változásaira.

Konfliktuskezelési 
stílusok: 

A cápa: A cápák a kényszerít  vagy verseng  stílust alkalmaznak céljaik eléréséhez. Er sen védik a 
helyesnek tartott álláspontjukat, vagy egyszer en megpróbálnak nyerni. Ez a stílus megfelel  lehet 
vészhelyzetek esetén, amikor gyors, határozott cselekvésre van szükség, vagy amikor népszer tlen 
döntéseket kell végrehajtani.

Bagoly: A baglyok az együttm ködés  vagy problémamegoldó konfliktuskezelési stílust alkalmazzák. 
A baglyok értékelik a célokat és a kapcsolatokat. Információkat gy jtenek, alternatívákat keresnek, 
nyílt párbeszédet folytatnak, és üdvözlik az egyet nem értést. A bagoly stílus használatának  
megfelel  ideje az, amikor a dilemmák és a kapcsolatok egyaránt fontosak.

A tekn s: A tekn sök elkerülik, visszavonják, megtagadják vagy késleltetik a konfliktusokat. Ez a 
gyakorlat megfelel  lehet, ha a kérdés triviális, vagy a kapcsolat jelentéktelen.

Plüssmackó: Egyetért ek és simulékonyak, mert szükségük van arra, hogy kedveskedjenek az 
érintetteknek. Ezért a mackók gyakran elhanyagolják saját érdekeiket, hogy kielégítsék a többiekét. 
Jól alkazmadható ez a stílus abban az esetben, ha nem érdekel igazán a téma, vagy amikor belátjuk, 
hogy tévedtünk.

A róka: A rókák kompromisszumos konfliktuskezelési stílust alkalmaznak. Azok a személyek, akik ezt 
a megközelítést használják, aggódnak a célok és a kapcsolatok miatt. Stratégiájuk lényege, hogy 
egy kicsit mindenkinek jó legyen. A megalkuvás alkalmas olyan helyzetekben való alkalmazásra, 
amikor az összetett kérdéseknek nincsenek egyértelm  megoldásaik, vagy amikor a konfliktusban 
lév  személyeknek ugyanolyan fontos megoldásaik vannak.
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FELADATLAP: “KOMMUNIKÁCIÓS STÍLUSOK”

FELADATLAP: “SZÓBUBORÉKOK”
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A SZAKMAI GYAKORLAT UTÁN

REFLEXIÓ A SZAKMAI GYAKORLAT UTÁN

MIT VISZEK MAGAMMAL?  

Id tartam Alkalmak száma: 1 alkalom, 70 perc

Célok Ez egy értékelést segít  feladat, ami lehet séget ad a résztvev nek arra, hogy reflektáljon a megtett 
útra és elvégzett feladatokra.

1.ALKALOM

Az alkalom célja Az alkalom célja, hogy a gyakornok tanulási eredményeit összegezze

Id 70 perc

Eszközök A3-as papírlap, színes ceruzák / Online whiteboard

Lépésr l lépésre

Bevezetés (15min) Kérjük meg a résztvev t, hogy gondolja végig, mennyi ideje kezdte meg a szakmai gyakorlatát. 
Idézze fel:
Mit szeretett volna elérni? Mire vágyott? Hogyan gondolt akkor a közelg  élményre? Milyen 
elvárásai voltak?
Kérjük meg, hogy sorolja fel a válaszokat.
Ez után kérjük meg a résztvev t, hogy gondolja át gyakorlat során szerzett tapasztalatait. Nevezze 
meg a mobilitás különböz  fázisait / periódusait.
(Például a gyakorlat els  két hónapja, a következ  két hónap stb.)
Majd nevezze meg a különböz  szakaszokat úgy, hogy azok kifejezzék az adott id szak f  tevékeny-
ségét, vagy az élethelyzetét.
Kérjük meg a résztvev t, hogy rajzoljon egy id svonalat, és azon helyezze el az egyes szakaszokat.

1.Gyakorlat
(10min)

Adjunk a résztvev nknek kétféle színes ceruzát, és kérjük meg, hogy írja le:
- Az egyik színnel, azt a 3 dolgot, ami a legjobb volt az egyes fázisokban.
- A másik színnel, hogy mi volt a 3 legnagyobb kihívás az egyes fázisokban.
Könny  ezt a tevékenységet az online térhez igazítani megosztott dokumentumok vagy whiteboard 
használatával. A gyakornok személyiségét l függ en még egy online megbeszélés során is  rajzolhat 
(ez egy intimebb, személyes tevékenység), vegyük figyelembe a személyiségét, igényeit.

Értékel   
beszélgetés 
(10min)

Beszéljük meg azokat a szakaszokat, amelyeket a résztvev  az id sorra helyezett. Miért választotta 
éppen ezeket a tevékenységeket? Mi volt bennük jó vagy kihívást jelent ?

2.Gyakorlat 
(10min)

Kérjük meg a résztvev t, hogy rajzoljon egy nagy b röndöt két fakkal. / Vagy mutassunk képet vagy 
rajzot egy b röndr l.
Az egyikben kérje meg a résztvev t, hogy soroljon fel olyan dolgokat, amelyeket a különböz  
fázisokban tanult (lehetnek szakmai vagy személyes tanulási pontok).
A másikban soroljon fel olyan dolgokat, amelyeket visszatekintve másképp csinálna. Vagy amit a 
szakmai gyakorlat óta másképp csinál. Ide bármit felsorolhat, ami változást jelent (új szokások, 
különböz  megoldások, megváltozott hozzáállás a dolgokhoz stb.)

Reflektív 
beszélgetés
(10min)

Beszéljük meg, hogy mi került a b röndbe. Melyek azok a b röndben lév  dolgok, amelyek haszno-
sak lesznek a résztvev  számára a jöv ben? Miért? Milyen módon tudja ezeket felhasználni a kés
bbiekben?

3.Gyakorlat 
(15min)

Kérjük meg a résztvev t, hogy nézze át azt a cikket, amelyet a bevezet  beszélgetés során írtak 
álmairól és elvárásairól, (vagy használja a megosztott dokumentumot).
Próbálja meg összehangolni a tanulási eredményeket és változásokat, és hasonlítsa össze a b
röndjükben lév  dolgokat és a mobilitás el tti várakozásait.
- Melyek azok a változások, amelyekre egyáltalán nem számított?
- Melyek azok a dolgok, amelyek abszolút másként alakultak, mint amire számított?
- Hiányzik-e valami?

Az alkalom lezárása
(5min)

Kérdezzük meg a résztvev t, hogy elégedett-e az online gyakorlat során szerzett tapasztalataival.
Volt valami meglep  az alkalom során, amit most fedezett fel tanulási eredményként vagy 
változásként?

Lehetséges 
változtatások

Ez a gyakorlat felhasználható az mentorálási folyamat értékelésére is. Kérdezzünk rá arra, hogy mik 
voltak a mentorálás során azok a gondolatok, amelyek új néz pontokat, új megoldási lehet ségeket 
hoztak a mentorált számára.

Tippek a coach / 
mentor számára

Ha a résztvev  nehezen fogalmazza meg a  tanulási eredményeket és változásokat, elemezzük 
részletesebben az id vonalra írt legjobb és legnagyobb kihívást jelent  dolgokat, és vonjunk le 
közösen következtetéseket ezekb l a cselekedetekb l, helyzetekb l.
Tudatosítsuk továbbá résztvev ben, hogy a negatív tapasztalatok tanulást és személyes fejl dést is 
eredményeznek.
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Lezárás

Az eszköz 
értékelése

Az eszköz hasznos volt, ha a résztvev  elgondolkodott a mobilitási tapasztalatok tanulási eredmé-
nyein, és sikeresen levonta a következtetéseit.

Kombinálhatóság 
más eszközökkel

Az eszköz kombinálható a legtöbb eszközzel, mivel segít reflektálni a mobilitási projektek 
résztvev inek személyes és / vagy szakmai  fejl désére.
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CSATOLMÁNYOK

A szakmai gyakorlat kereteinek megállapításához :
- Példa: Gyakornoki szerz dés
- Példa: Munkaterv
- Példa: Értékel lap
- Példa: Hallgatói beszámoló

A gyakornok felvételét segít  dokumentumok:
- Példa: A szakmai gyakorlat bemutatása
- Példa: Interjúkérdések

https://micep.net/wp-content/uploads/2021/02/3_GUIDE_ANNEXES_HUN.pdf
https://micep.net/wp-content/uploads/2021/02/3_GUIDE_ANNEXES_HUN.pdf
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