
„Mint egy prizmán a fénysugár” – Az élettapasztalat szerepe a reziliens
életutat bejárt pedagógusok munkájában

„A befogadó »belső lelki feltételei«,
tapasztalatai, recepciós gyakorlottsága az a
pszichikus közeg, amelyen valamilyen irányba
a külső ingerhatás – mint egy prizmán a
fénysugár – megtörik, megerősödik vagy
eltorzul.” (Durkó 1995: 57)

Kutatásunk célja bemutatni az élettapasztalat
szerepét a reziliens életutat bejárt pedagógusok
tanulásában, munkájában.
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Reziliens életút: Társadalmi hátrányok ellenére
sikeres iskolai karrier (Ceglédi 2012).

Reziliens életutat bejárt pedagógus: Olyan
fiatal értelmiségiek, akik származási családjuk
társadalmi hátrányai ellenére sikeres iskolai
karrierjük eredményeképpen pedagógusok
lettek (Ceglédi 2019, Kozma & Ceglédi 2020).

Személyes felvérteződés: Az önsors-
alakításához vezető folyamat (Travis és
Bowman nyomán Varga 2019).

A közösségi felvérteződés: Amikor az egyén
képessé válik az önsorsalakításra, ezt az erejét
és tudását vissza tudja táplálni közösségébe. Az
egyéni érdekeken túllépve elkezd a közösségért
dolgozni, kölcsönös együttműködési formában
is (Travis és Bowman nyomán Varga 2019).

KÉP, TÁBLÁZAT vagy GRAFIKON

Támogatók:

Ez a tanulmány a Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban (OTKA K-123847) 
kutatás támogatásával jött létre.

Életút tapasztalatok a teljes életút során, felnőttkorban is
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(Forrás: Varga 2019, Ceglédi 2015, 2018, 2019, Ceglédi & Szathmáriné Csőke 2019, Ceglédi, 
Hamvas, Katona, Kiss, Torner & Vas 2018, Godó & Kiss & Ceglédi 2020, Kozma & Ceglédi 2020 
nyomán saját szerkesztés)

A reziliens életutat bejárt pedagógusok életútja és munkája közötti körforgás:
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„A hátrányok voltak, amik 
mára előnyökké váltak. Ez a 
hógolyó, azt a hógolyót, azt el 
kell olvasztani vagy el kell 
terelni, vagy meg kell állítani. 
De szóval, az embernek az 
élete egy próbatétel és a 
problémák azok kihívások, 
arra ösztönzik az embert, 
hogy oldja meg, hogy kreatív 
legyen, hogy megtalálja a 
saját megoldását.”

„Azért lettem tanár, vagy azért 
akartam pedagógus lenni, mert azt 
láttam, hogy ők úgy tudnak szeretni 
és adni, hogy én is olyan akartam 
lenni, aki ezeknek a hátrányos 
helyzetű gyerekeknek valami olyan 
lehetőséget mutat az életben, hogy 
utána maguk is képesek legyenek 
megállni a helyüket.”

„Elkezdtem megtanítani őket 
mindenre, de leginkább arra, hogy 
mi vár majd rájuk a kinti világban, 
mert én nagyon jól tudtam, hogy 
milyen nehéz cigányként és állami 
gondozottként a nevelőotthoni 
védettségből megállni az embernek a 
helyét. Törekedtem arra, hogy sok 
olyan dolgot tanítsak meg nekik, 
amit majd hasznát vesznek. És ami 
nagyon fontos volt, hogy az 
önbizalmukat, az önbecsülésüket 
erősítsem és olyan képességeket 
fejlesszek, amik nagyon fontosak
ahhoz, hogy a gyakorlati életbe helyt 
tudjanak állni.”
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