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milyen főbb eredményeket emelne ki 
szakmai életpályája során?

A pályámat egyetlen munkahelyen töltöttem, ahol 
ma is tanítok, de ez a több mint harminc év sok vál-
tozatosságot jelentett a tevékenységem alakulásá-
ban. Pályám elején a tanítást a pszichológia sza-
kosok, majd a tanár szakosok képzésével kezdtem, 
ami mind a mai napig nagyon hangsúlyos az oktatói 
tevékenységemben. A pszichológia oktatásán be-
lül a szociálpszichológiától nagyon hamar eljutot-
tam annak alkalmazott területéhez, az iskolai szo-
ciálpszichológiához és az iskolapszichológiához, az 
utóbbi időben pedig alapvetően az iskolapszicholó-
gia területén oktatom a pszichológus hallgatókat. 
Én vezetem a tanácsadás- és iskolapszichológia 

specializációt, ami a bolognai kétlépcsős képzés 
keretében a pszichológia MA-nak az egyik általunk 
kínált programja. Ezt megelőzően már az osztatlan 
pszichológusképzésnek is volt egy iskolapszicho-
lógia programja, amit én vezettem sok-sok évig. 
A bolognai képzés azt a változást hozta, hogy az 
eddig függetlenül elvégezhető szakirányok helyett 
most a hallgatóink a tanácsadás és az iskolapszi-
chológia szakirányt együtt végzik. Azért volt külö-
nösen érdekes számomra az iskolapszichológia és 
a tanácsadás „házassága”, mert volt egy tárgy, ami-
re nekem nagyon fájt a fogam, ez pedig a pályata-
nácsadás. Mindig úgy éreztem, hogy ez hiányzik az 
iskolapszichológusok képzéséből. Ez egy nagyon 
széles, részletes program volt a tanácsadáson be-
lül. Egyébként is a szakirány választás azt jelentette, 
hogy egyet kötelező volt választani, de egy másikat 
is lehetett. Így nagyon sok olyan hallgató volt, aki 
a tanácsadás és iskolapszichológia párosítást vá-
lasztotta, mert ez egy természetes társulás volt. Így 
ezek a hallgatók tanultak pályatanácsadást, de volt, 
aki ebből kimaradt, és ezt mindig hiánynak érez-
tem. Úgy gondoltam, hogy e nélkül a tudás nélkül én 
nem mennék be iskolapszichológusként az iskolába. 
Ezért nagyon örültem, hogy ez a kötelező párosítás 
révén szerves része lett a képzési programnak.
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Én vezetem a Pedagógiai szakpszichológus szak-
irányú továbbképzést, ami óvoda- és iskolapszicho-
lógia szakpszichológusokat képez. Ebben a pálya-
tanácsadás jelentős szerepet kap a képzés során. 
Amennyiben a képzésben résztvevőknek már volt 
valamilyen előképzettsége, akkor itt már alkalom 
nyílik a tapasztalatokról is beszélni, így megmutatva 
az alkalmazás sokszínűségét. 

Az iskolapszichológiához szorosan kapcsolódik az 
Iskolapszichológiai Módszertani Bázis, aminek a ve-
zetése ötödik éve a feladatom. Ennek kiemelt célja 
az iskolapszichológusok szakmai támogatása és az 
iskolapszichológusokról történő adatgyűjtés is. Ez lát-
szólag egyszerű kérdésnek tűnik, de korántsem az. 
A minisztériumi adatszolgáltatás keretében kaptunk 
adatokat arról, hogy az adott iskolában van-e iskola-
pszichológus és a foglalkoztatás teljes állásban törté-
nik-e vagy sem, de sajnos ebben az adatszolgáltatás-
ban nincsenek benne az óvodák. Azonban nem csak 
emiatt nem látjuk jelenleg, hogy milyen az országos 
helyzetkép, hanem azért sem, mert nagyon sokan 
dolgoznak több intézményben, részmunkaidős állás-
ban, ami több esetben nehézséget okozhat. A TÁMOP 
4.1.2 B pályázat támogatásával hamarosan véget ér 
az országos iskolapszichológus koordinátor képzés, 
aminek köszönhetően jelenleg már az összes koordi-
nátorral kapcsolatba kerültünk és az ő segítségükkel 
az idén tavasszal meg tudjuk indítani az adatgyűjtést.

Sokat dolgozom a pedagógus szakvizsgás kép-
zésben és a fejlesztő pedagógus képzésben is. 
Hogy a kérdezés fókuszába állított pályaválasz-
tás szerepéről beszéljek, azt nem merném állítani, 
hogy ezekben a képzésekben markánsan benne 
van a pályaválasztás, mint téma. Maga a fejlesztő 
pedagógus szakma egy olyan szakma, aminek a fi-
lozófiájához az a szemlélet tartozik hozzá, hogy a 
fejlesztő pedagógus azzal foglalkozik, hogy mi a 
gyenge pontja a gyereknek, de ettől függetlenül még 
ő egy teljes értékű ember. A pályaválasztás kérdé-
séhez nem csak azt a kérdést kell megválaszolni, 
hogy a gyermek miben gyenge, abban is támogat-
ni kell, amiben jó. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
gyerekekre egyénileg oda kell figyelni és a motivá-
lásukhoz meg kell mutatni nekik, hogy melyek azok 
a célok, amelyekért érdemes leküzdeni például egy 
olvasási problémát vagy egy számolási nehézséget. 

az iskolapszichológusi hálózatban  
milyen kiemelt szerepe van az életpálya- 
tanácsadásnak?

Az iskolapszichológus egyik alapvető feladata a 
pályaválasztási érettség segítése. Ezt egy hosszú 
folyamatnak képzeljük el, aminek három szereplő-
je van. Egyrészt a pedagógusok segítése: hogyan 
ápolja a gyerekek tehetségterületeit, hogyan figyel-
jen fel arra, hogy milyen érdeklődése van a gyerek-
nek, és ezt hogyan lehet támogatni. Mind a tanár-
nak, mind az iskolapszichológusnak nagy szerepe 
van abban, hogy a gyereket ne terheljük meg annyi-
ra, hogy az a fejlődését gátolja. Tehát egy egyénre 
szabott bánásmód kialakítása a fontos, amit az isko-
lapszichológusok részéről alapvetően a pedagógus 
konzultációval lehet hatékonyan támogatni. Más-
részt fontos feladat magának a gyermeknek a segí-
tése: osztálykeretben, érzékenyítő foglalkozásokon 
még viszonylag korán − 6. vagy 7. osztályban − illet-
ve a tanácstalanabb diákoknak csoportos fejlesztés 
vagy egyéni tanácsadás formájában. A harmadik 
szereplő a szakszolgálati pályatanácsadó. Nemré-
giben készült el mind az iskolapszichológia, mind a 
pályatanácsadás protokollja, amelyek nagyon cél-
szerűen a két szakember együttműködését írják elő. 
Ha azt nézzük, hogy egy járásban körülbelül 10 is-
kolára jut egy pályatanácsadó, akkor úgy tudjuk el-
képzelni a hatékony munkát, hogy mindenképpen be 
kell vonni a munkába az iskolapszichológusokat is. 
A preventív munka ezen a területen nagyon fontos, 
ami alatt azt értem, hogy nem akkor kell pályát vá-
lasztani, amikor kitöltjük a papírokat. Mindenképpen 
úgy gondolom, hogy a pályaválasztás csak hosszú 
idő alatt lehet megalapozott.

A különböző iskolákban eltérő szerepe van az élet-
pálya-tanácsadásnak. Attól függően, hogy valaki hol 
van, az iskolának milyen a profilja, milyen gyerekek 
járnak oda, kaphat ez különböző súlyt. Ha egy na-
gyon elit, tagozatos gimnáziumot veszünk, ott is kell, 
hogy szerepe legyen a pályaválasztásnak, de nem 
kell olyan messziről indítani a pályaorientációs mun-
kát, mert ott a gyerekeknek van már irányultsága bi-
zonyos területek felé. Alapvetően nem az a kérdés, 
hogy mi legyen belőlük, hanem hogy a lehetőségek 
közül melyiket érdemes választani. Elég nyilvánvaló 



2015. VI. szám 23

portré

náluk, hogy a felsőoktatás felé visz az útjuk. Igazán 
ott kezdődik az izgalmas kérdés, amikor valaki álta-
lános iskolából nem érettségit adó iskolába megy, 
vagy érettségit adó iskolába, de utána tudja, hogy 
nem a felsőoktatás felé vezet az útja. A szakmavá-
lasztásban még nagyobb a tanácstalanság, mint az 
értelmiségi pályáknál, mert kevesebb az ismeret, és 
a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelően nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy milyen lehetőségek 
elérhetőek. Aki egyetemen folytatja a tanulmányait, 
elmehet az ország másik felébe is, hiszen kollégiu-
mi elhelyezésre is van mód. De egy 14 éves, akinek 
a környékén csak bizonyos szakmák érhetők el, az 
sokkal kevésbé mobilis. Náluk sokkal inkább előjön 
a pályaválasztásnál az a szempont, hogy a képzé-
sek egymásra épülését is meg kellene nekik mutat-
ni. Például nem baj, ha szakácsnak tanul a gyerek, 
mert egy esti képzéssel megszerezheti az érettségit, 
ami pedig ugródeszka lehet egy újabb szakma meg-
tanulásához. Ezt menedzselni kellene a gyerekek ol-
daláról is. Azt látom, hogy még az értelmiségi szülők 
is tájékozatlanok a továbbtanulás lehetőségeivel és 
menetével kapcsolatban. Egyrészt nagyon bonyolult 
lett a sokféle képzés rendszere, másrészt nagyon ke-
vés az információ. Emiatt nem tudja a gyerek, hogy 
milyen lehetőségeket mulaszt el. Például gyakran vá-
lasztják azt, hogy egy olyan intézménybe is beadják 
a jelentkezésüket, ahova biztosan felveszik őket, de 
igazán nem ezt tartják jónak. Lehet, hogy ilyen hely-
zetben a hosszú távon jó megoldás az lenne, hogy 

várni kellene, és egy évvel később újra megpróbálni 
oda, amit igazán szeretne valaki. Tehát elmondható, 
hogy a biztos stratégia arra, hogy hogy jut el optimális 
módon a kívánt szakmához, nem mindig egyértelmű 
a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy ebben az iskola-
pszichológusnak nagyon nagy lehetőségei vannak: a 
gyerekekkel együtt kimunkálni, hogy honnan szerez-
zen ismereteket a megfelelő pályaválasztáshoz.

milyen hangsúlyt kap a pedagóguskép-
zésben a pályatanácsadás? 

Szívem szerint nagyon nagy szerepe lenne. 
A legújabb tanárképzésben kifejezetten pályavá-
lasztási kurzus egyáltalán nincs. Korábban volt egy 
választható pszichológiai blokk, amiben kínáltunk 
pályatanácsadást is. Nagyon népszerű volt, a diákok 
nagyon fontosnak érezték. Azt tapasztaltam, hogy 
meglepő módon még maguk az ELTE-re járó tanár 
szakos diákok is nagyon kevés támogatást kaptak a 
pályaválasztásuk témájában.

A jelenlegi képzésben nagyon erősen visszaszo-
rult a pszichológia és a pedagógia tárgyakra fordít-
ható idősáv, emiatt az összes választható tárgyat 
meg kellett szüntetni ahhoz, hogy helyette a képzés 
során minden olyan pszichológiai és pedagógiai is-
meretet át tudjunk adni, ami feltétlenül szükséges a 
tanári felkészüléshez. 

Bár pályaválasztási kurzus jelenleg nincs, három 
nagy tárgyunkban markánsan benne van ez a szem-

fotó: Polonkai Gizella
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lélet. Az első egy fejlődés- és személyiségpszicho-
lógiai tárgy, amiben olyan értelemben van ez benne, 
hogy a tanároknak meg kell tanulniuk, hogy a gyerek 
egy fejlődésben lévő ember, akinek az optimális fej-
lődését kell támogatni. Az erősségeket kell keresni, 
és a tehetségeket kell támogatni. A második blokk a 
szociál- és egészségpszichológia, ami társas kap-
csolatokkal, társas készségekkel és a gyerekek cso-
portban való kezelésével foglalkozik, ami talán köz-
vetlenül kevésbé érinti a pályaválasztást, de érinti azt, 
hogy nemcsak a kognitív képességekre kell figyelni, 
hanem arra is, hogy a gyerek szociálisan mennyire 
ügyes. Meggyőződésem, hogy rengeteg olyan pálya 
van, ahol a szociális ügyesség legalább olyan fontos, 
mint hogy valaki jól tud-e összeadni vagy helyesen 
tud-e írni. Azért fontos ez a blokk, mert szemléletet 
és eszközöket is ad arra, hogyan lehet a társas kész-
ségeket fejleszteni, hogyan lehet egy személyesebb 
tanár-diák kapcsolatot kialakítani, ami pedig alapja 
lehet annak, hogy a diák meg is ossza a problémáit. 
A tanár nagyon sokszor segítség lehet a pályaválasz-
tásban. A szülőknek sokszor van egy markáns el-
képzelése, hogy mit szeretnének, mi legyen a gyere-
kükből, a tanár viszont három lépéssel messzebbről 
és így tágabb megközelítéssel tudja nézni, és sokkal 
több oldaláról látja a helyzetet, például össze tudja 
hasonlítani a többi gyerekkel, és ezáltal jobban meg 
tudja ítélni, hogy mennyire lesz sikeres az adott terü-
leten. Nem csak a felvételi esélyeket értem ez alatt, 
hanem, hogy magán a pályán milyen eséllyel lesz si-
keres. Egy szülő sosem objektív, nem feltétlenül po-
zitívan elfogult, bár ez is probléma, de lehet, hogy az 
ellenkező irányban téved, mert az adott gyerekét a 
család többi gyerekéhez méri. Ha például tehetséges 
a gyereke, de a többi gyerek a családban még tehet-
ségesebb, akkor ki van kiáltva nem tehetségesnek, 
miközben lehet még átlag feletti is a teljesítménye. Ha 
a tanár jól kommunikál a gyerekkel és a szülővel is, 
akkor befolyással is tud lenni arra, hogyan is alakul a 
pályaválasztása.

A harmadik terület, ahol érintjük a pályaválasz-
tás kérdését a kognitív tantárgyunk, ami tanulással, 
motivációval, tanuláshoz szükséges képességekkel 
foglalkozik. Ez azt is megtanítja, hogy ki mitől lehet 
sikeres a tanulásban és mitől nem. A tantárgyban 
két terület is van, ami a pályaválasztást közvetve se-

gítheti. Egyrészt tanulásmódszertant tanítunk: akkor 
lesz valaki sikeres, ha tud tanulni, jó módszerei van-
nak hozzá és ezt segítheti a tanár. Másrészt fontos, 
hogy a diáknál felismerjük azokat a tanulási részké-
pesség problémákat, amelyek speciális segítséget 
igényelnek, és ezek korai felismerés esetén kevésbé 
fogják gátolni a pályaválasztást.

Van még olyan tárgy, amiben közvetlenül is fog-
lalkozunk azzal, hogy a pályaválasztást hogyan le-
het segíteni tanárként. Ez a kérdéskör a pedagó-
giai szociálpszichológia gyakorlatában van benne.  
Itt foglalkozunk konkrétan azzal, hogy egy pedagó-
gus mit tehet a pályaválasztás elősegítése ügyében, 
de ez gyakorlatilag egy másfél órás szeminárium, 
ennyire futja a rendelkezésre álló csekély időből. 
Arra elég, hogy bogarat ültessünk a leendő taná-
rok fülébe, hogy ez az ő feladatuk is. Igazából, amit 
tenni tudunk, az egy olyan szemlélet átadása, hogy 
a pályaválasztás egy fontos téma és személyes ér-
deklődéstől függően elmélyülhet a téma bővítése.

az iskolapszichológusi módszertani  
bázisban megjelenik-e ez a téma?

Az Iskolapszichológusi Módszertani Bázis többfé-
le feladatot lát el. Egyrészt adatokat gyűjt, másrészt 
van egy szakmai, fejlesztő, módszertani feladata is, 
amellyel szakmailag segíti az iskolapszichológusi 
szakmát. A kezdetektől fogva nagyon sok módszer-
tani anyagot gyűjtöttünk össze, amely segíti, hogy 
egyáltalán milyen módszerekkel dolgozzon az isko-
lapszichológus. Ehhez kapcsolódik egy módszertani 
füzet sorozat, amely jelenleg is szépen bővül. Most 
éppen azon dolgozunk, hogy a 35. kötet is megje-
lenjen. A 23. kötet a pályaválasztási érettség fejlesz-
téséről szól, kiváló gyakorlati ötletekkel.

Havonta egyszer vannak rendszeres találkozóink 
az ország különböző pontjain dolgozó iskolapszicho-
lógusokkal, ami fél napos program gyakorlati szak-
emberek és gyakorlat-közeli elméleti szakemberek 
vezetésével, amelyet egy műhelybeszélgetés követ. 
A kollégák rendszeresen járnak ezekre a rendezvé-
nyekre, amely kiváló alkalom szakmai fejlődésre és 
egymással történő találkozásra. 

Időről időre van pályaválasztási téma is az isko-
lapszichológusok számára szervezett Iskolapszi-
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N. Kollár Katalin has a leading role in the 
Hungarian educational psychology. For her 
outstanding work as an educator and life-
long commitment as a teacher she was 
awarded Eötvös József-prize by the Minister 
responsible for Education in 2013. Her research 
interest includes educational psychology, 
application of social psychology in schools, 
psychological aspects of teaching and social 
relationships between students. Her responsi-
bility also includes the teacher training program 
at ELTE University. As part of her profession-
al work she leads the Methodological Group 
of School Psychology, which is the biggest 
professional platform of the Hungarian school 
psychology, its work contains the professional 
mentoring of school psychologists, organizing 
events and trainings on regular basis, as well 
as collecting data about the work of school 
psychologists and improving the techniques and 
the methodology available in the field. She is 
member of the Ethics Committee of the Hungarian 
Psychological Association and also member of 
the drafting committee of two Hungarian profes-
sional journals: “Alkalmazott Pszichológia” and 
“Gyermeknevelés”. We asked N. Kollár Katalin 
about her outstanding professional career, and 
the relationship between school psychology 
and career guidance.  

chológiai Módszertani Bázis szakmai találkozókon. 
A témák a kollégákat érintő és a gyakorlatban fel-
merülő problémák köré szerveződnek. A pálya-
választás kérdésköre nagyon foglalkoztatja őket. 
A közelmúltban is volt egy alkalmunk, ahol az egyik 
gimnázium iskolapszichológusa az általa kidolgo-
zott nagyon jó gyakorlatot mutatta be. Ez a program 
nemcsak azért figyelemre méltó, mert preventív mó-
don segítette a diákokat.  Az volt benne a szép, hogy 
a szülőket mozgósította a program tartására. Nem 
magát a pályaválasztási döntést segítette, hanem 
pályaismeretet bővítő program volt. A szülők voltak 
az információk forrásai, ami egy nagyon ügyes kez-
deményezés tágabb iskolai szempontból is. 

milyen kutatások zajlanak az iskola-
pszichológia szakirányon vagy a tanár-
képzésben a témában, vannak-e a témát 
feldolgozó szakdolgozatok? 

Pályaválasztással kapcsolatos szakdolgozat jel-
lemzően a tanácsadás szakirányon belül van. 
Rendszeresen vannak olyan szakdolgozati témák, 
amelyeket alapvetően a pályatanácsadás kurzusok 
– például a Pályatanácsadás elmélete és gyakorlata 
című tantárgyak – ösztönöznek. Ez kötelező kurzus, 
a tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon. 
Az iskolapszichológia szakképzésen is rendszere-
sen előfordulnak ilyen témájú szakdolgozatok.

A kutatások területén egyrészt módszertani ku-
tatás, módszertani anyagok fejlesztése zajlik. Más-
részt van egy tanárképzéssel, tanári pályával kap-
csolatos kutatás, ami olyan kérdéseket kutat, hogy 
ki miért választja ezt a pályát, és hogy kell hatéko-
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a szerző

nyan tanárt képezni. Ebben van egy kihívást jelentő 
terület, amit még nem művelünk igazán, még csak 
egy szakdolgozat erejéig kóstoltunk bele: ez a tanári 
alkalmasság. Lehet-e mérni, hogyan lehet mérni a 
tanári alkalmasságot, illetve mit kellene mérni ennek 
kapcsán. A tanszéken a kollégák érdeklődése alap-
ján még nagyon sokféle kutatás zajlik különböző té-
mákban: alternatív iskolák, iskolaválasztás motiváci-
ójának vizsgálata, tanulási problémák és az ezekkel 
küzdők fejlesztése és fejleszthetősége, előítéletek-
kel kapcsolatos kutatások.


