
32

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Helyzetelemzés

GARAY ÉVA 

A mentorhálózat mentor szemmel 
A mentorhálózaton elgondol-

kodva és ennek keretében tevé-
kenykedve különböző szavak jut-
nak eszembe, amelyekkel meg-
próbálom megfogalmazni azt, 
hogy nekem mit jelent a mentori 
munka és a mentorhálózat. Na-
gyon sokszínű tevékenység, ko-
moly szakmai feladat, amelyet 
jelentősen meghatároz a mentor 
személyisége is.

A ogalmak, amelyek ezzel 
kapcsolatban eszembe jutnak a 
következők: egyén, csoport, kap-
csolat, rendszer és hálózat. De 
mit is értek ezen fogalmak alatt?

Az egyén 

Egyének vagyunk, individuu-
mok. Jellemző ránk a sokféleség, 
amit hozunk magunkkal, vagy 
tanultuk, vagy éppen az adott ré-
gióból az ősi hagyományainkkal 
együtt örököltük. A mentorok 
is elsősorban individumokként, 
egyénekként működnek, ugyan-
akkor sokrétű tapasztalattal bíró 
szakemberek is, akik mentoráltju-
kat – legyen az egyén vagy közös-
ség – felkészültségüknek köszön-
hetően megfelelő információkkal 
látják el. 

A mentoroknak ismerniük kell 
az adott közösséget, a mentorált 

település felépítését, kultúráját, 
hogy a módszertani kiadványok 
ajánlása mellett gyakorlati taná-
csokkal is segíteni tudják a men-
toráltak szakmai és személyes 
fejlődését. Ehhez természetesen 
nagyfokú empatiára van szükség. 
A mentor számos színtéren és sok 
szereplővel érintkezve végzi mun-
káját, összetett kommunikációs 
térben tevékenykedik, ezért ennek 
megfelelő attitűdökkel, képessé-
gekkel és tudással kell rendelkez-
nie a sikeres mentorálás érdekében. 
Mentori képességeink fejlődésében 
sokat segítettek a képzések, a szak-
mai együttműködést erősítő alkal-
mak, a mentor koordinátoraink és 

a hálózatban dolgozó valamennyi 
munkatársunk, szakmai segítőnk, 
barátunk.

Csoport

A csoport környezetétől elkü-
lönülő, de azzal kapcsolatban álló 
emberi közösség, tulajdonképpen 
kisebb-nagyobb szervezeti egy-
ség. A csoporttagok együttmű-
ködése sajátos értékek és érdekek 
mentén megfogalmazódó közös 
célok szerint szerveződik. Egy-
egy megye területi lefedettségét a 
megyei mentorok csoportjai biz-
tosítják. 
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Kapcsolat 

A mentorálási folyamat során 
kapcsolatot építünk, működtetünk. 
A mentorálás szerencsés esetben a 
mentoráltak szükségleteire épül. A 
bizalomra épülő mentori kapcso-
latok erősítésével célunk a közös-
ségfejlesztők munkájának komplex 
segítése, beleértve gyakran a sze-
mélyes és közösségi működésben 
nélkülözhetetlen kompetenciá-
kat, mint a határok megtartása, a 
felelősségvállalás, a titoktartás, a 
becsületesség, a megbízhatóság. 
Ezt fogalmazta meg Brené Brown: 
The Anatomy of Trust – A biza-
lom anatómiája című előadásában. 
Ezek számunkra azt jelentik, hogy 
a kényelem helyett a bátorságot, a 
könnyebb, gyorsabb helyett a he-
lyeset válasszuk, és ne csupán a 
szavainkkal hirdessük a számunk-
ra fontos közösségi értékeket, ha-
nem lehetőség szerint azok szerint 
is éljünk. Azt gondolom, hogy mi 
magunk csak akkor várhatunk bi-
zalmat, ha képesek vagyunk mind-
ezeket működtetni. 

Rendszer

Mi emberek egy tudatosan fel-
épített rendszer szerint működünk, 
melynek lényege, hogy nem egy-
mástól független elemekből tevő-
dik össze, hanem egymásra épülő 
elemek alkotják. A rendszerszem-
lélet a mentorálás alapvető sajátos-
sága. A sikeres mentori rendszer 

sok apró tényezőtől függ. Kritikus 
pontja a megfelelő kiválasztás, mi-
vel nemcsak a leendő mentornak, 
de a mentoráltnak is fogékonynak 
kell lennie az effajta segítő, támo-
gató együttműködésre. A két fél 
egymáshoz való viszonya szintén 
nem elhanyagolható szempont, 
hiszen a nehézségek megbeszélé-
se, véleményeik ütköztetése csakis 
őszinte párbeszéd útján valósulhat 
meg. 

Hálózat

A hálózat megtartó erő. Ha 
rés keletkezik benne, akkor nem, 
vagy rosszul működik. A közössé-
gi hálózat egy olyan csoportosulás, 
amelynek tagjai kapcsolatba lép-
hetnek egymással. Az ismeretségi 
vagy kapcsolati hálózat egy közös-
ségi struktúra, ami egyének vagy 

szervezetek kapcsolataiból áll. A 
társadalmi tőke az emberek közötti 
kapcsolatokban megbúvó erőfor-
rás, amely azok mennyiségének, 
minőségének és struktúrájának 
függvénye. Az emberi kapcsola-
tokban áramló energia elősegítheti 
az egyén és a mentor boldogulását, 
de egyúttal elősegítheti a kollektív 
cselekvést is.

Ezen fogalmak kifejtése során 
érezhetjük a mentori munka sokol-
dalúságát és felelősségét. A feladat 
magas szintű ellátásához szakmai 
tudás, együttműködési készség, 
kapcsolatrendszer és elkötelezett-
ség szükséges. A mentori munka 
sikeres ellátásához azonban sokat 
hozzáad a mentorhálózat, a mun-
katársak, a szakmai koordinátorok, 
a vezetők és minden munkatárs 
segítsége és támogatása, akik az 
eredményes megvalósításon tevé-
kenykednek.
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