MUNKAADÓI INTERJÚ A

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
FOGLALKOZÁSRÓL

„…fő tevékenysége, hogy a tanárt és az oktató-nevelő munkát
segítse”
Az interjút adta: Tóth Tamás, intézményvezető
Cég profilja: Középfokú oktatás
Szektor: Közintézet
Dolgozók száma: 86 fő
Munkakörben dolgozók száma: Nemi arány a munkakörben: 50% nő, 50% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 24 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Nem vagyok pedagógiai asszisztens, de intézményvezetőként, korábban foglalkoztattam ilyen
munkakörben dolgozókat.
2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel az intézményük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Intézményünk középfokú oktatási intézmény, gimnázium és kollégium.
3. Milyen módszereket használnak a pedagógiai asszisztensek kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

A pedagógiai asszisztensek kiválasztása során a megfelelő végzettség mellett figyelembe
vettük a kommunikációs képességet, a szervező képességet, a rugalmasságot, az empatikus
képességet, türelmet, és az együttműködési készséget.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben? Milyen
előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem alkalmaztunk ilyen személyt. Ily módon tapasztalatokról sem számolhatok be.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Gyors változás volt tapasztalható. Ennek oka, hogy a nálunk foglalkoztatott pedagógiai
asszisztensek átmeneti állapotnak tekintették munkakörüket, céljuk inkább a tanítás volt.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Aki tud alkalmazkodni és elfogadja, hogy kevés önállósága van, mert a fő tevékenysége, hogy a
tanárt és az oktató-nevelő munkát segítse, gyermekek körüli gondozási feladatokat végezze el,
illetve készítése elő a játékokat a szabadidős foglalkozásokhoz.
7. Van-e tipikus karrierút a pedagógiai asszisztens pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Továbblépési lehetőség a gyógypedagógiai asszisztens, a tanári pálya vagy a szabadidő
szervezői munkakör lehet.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Azoknak ajánlom, akik gyakorlatiasok és szeretnek gyermekek mellett dolgozni illetve szívesen
dolgoznának a tanár keze alá az oktatási eszközök előkészítésében, azoknak ideális lehet ez.

