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•Az élménynapok és az üdvözlőnapok

•A program őszi lehetőségei

•A TM23456 kurzusok

•Az adminisztráció



A program szervezői

• A program indulása az ELTE-n: 2020. január

• A programot meghirdető intézmény: Innovációs és Technológiai 
Minisztérium

• A központi programszervező intézmény: IFKA

• Az ELTE-n a koordináló szervezeti egység: Tanárképző Központ
https://tkk.elte.hu/tmo
https://tanitsunk.hu
tmo.hallgato@tkk.elte.hu

• Személyes konzultáció a Teamsben: Antalné dr. Szabó Ágnes, 
Matolcsi Zoltán Zsolt, Csirikné Jantyik Mónika

https://tkk.elte.hu/tmo
https://tanitsunk.hu/
mailto:tmo.hallgato@tkk.elte.hu


A mentor feladatai
• Mentori pályázat beadása: 2022. június 3. és 19. között

• Mentorálási szerződés aláírása a mentorok által (hitelesítés az Ügyfélkapun keresztül vagy 
személyes aláírás): 2022. június 30. és július 15. között

• A beosztás elfogadása június végén

• Részvétel a szeptemberi iskolai élménynapok/üdvözlőnapok előkészítésében, lebonyolításában.

• Heti 6 óra (- utazási kedvezmény) rendszeres jelenléti mentorálás az egyik partneriskolában.

• Heti rendszerességgel adminisztrálás az IFKA honlapján: a mentorálás tevékenységei, résztvevői, 
óraszáma + a gyerekekre fordított keret dokumentálása.

• Együttműködés a szervezőkkel, a mentortársakkal, az iskolai koordinátorral, az oktatókkal 
(kurzusoktató + a településfelelős oktató)

• A TM23456 vagy a TM234560 mentoráláskísérő kurzusok felvétele a Neptunban és teljesítésük, 

• Kérdőívek kitöltése június 7-ig!

• A program népszerűsítése folyamatosan



A mentorálási idő
Heti 6 órát szükséges csoportosan és/vagy egyénileg mentorálni.

Mentorálási idő az utazási idő alapján:



Felkészülés az őszi mentorálásra
• A települési Teamsekben csoportos beszélgetést szerveznek a településfelelős oktatók:

• ismerkedés;
• csapatépítés;
• egyeztetés arról, hogy mely TM23456 kurzusra jelentkeznek kiscsoportban egy településről;
• az élménynapok és az üdvözlőnapok előkészítése, a program megtervezése;
• információk megosztása stb.

• Ismerkedés az iskolával, az osztályokkal az iskolai koordinátor segítségével (iskola, nevek 
megismerése stb.)

• Tapasztalatcsere a régi mentorokkal a Teamsben, kapcsolatépítés a mentortársakkal.

• A TM-kártyák átvétele az új mentorok számára szeptember 12. és 16. között a 
Tanárképző Központban (érvényesek szeptember 19-től december 31-ig)

• Ismerkedés a központi adminisztrációs honlappal
(https://tanitsunk.hu/medias/29/mentorkazikanyv_2020.09_uj.pdf)

• A TM23456 vagy a TM234560 kurzus felvétele.

• Regisztrálás a központi honlapon: szeptemberben

• Bejelentkezés az IFKA-s ELTE-s Facebook-csoportba

https://tanitsunk.hu/medias/29/mentorkazikanyv_2020.09_uj.pdf


Az élménynapról
• Élménynap tervezett időpontja: 2022. szeptember 20. (a TKK egyezteti az iskolákkal)

• Szeptember elején a mentorok felkészülése az oktatókkal és a vezetőmentorokkal az 
élménynapra szeptember 14-ig

• Élménynap: azokban az osztályokban, ahol eddig nem mentoráltunk (a Tanítsunk 
Magyarországért! Teamsben a beosztás)

• A mentorcsoportok a beosztás szerint településenként készülnek az oktató és az iskolai 
koordinátor támogatásával.

• Élménynap programja: kb. 3 órás ismerkedő program az iskolában (ELTE-s központi 
hidegcsomag, papír, zsírkréta, színesek, a mentorok és az oktatók által előkészített program)

• Az élménynapok forgatókönyvének és a játékokhoz beosztott mentorok nevének a feltöltése 
a Tanítsunk Magyarországért! Teamsbe szeptember 14-ig. Felelősök: oktatók, 
vezetőmentorok

• Korábbi jó gyakorlatok a Teamsben

• Az élménynap után osztják be az iskolai koordinátorok a gyerekeket az új mentorokhoz



Az üdvözlőnapról
• Tervezett időpont: 2022. szeptember 20. (későbbi egyeztetéssel)
• Szeptember elején a mentorok felkészülése az oktatókkal és a 

vezetőmentorokkal az üdvözlőnapra szeptember 14-ig
• Üdvözlőnap: azokban az osztályokban, ahol az őszi félévben már mentoráltunk
• A beosztás szerint településenként készülnek a mentorcsoportok a 

vezetőmentorok, az oktató és az iskolai koordinátor támogatásával
• A régi mentorok támogatják az új mentorok beilleszkedését
• Üdvözlőnap programja: az első találkozás a mentorok által egymással egyeztetett 

időpontban (lesznek központi hidegcsomagok).
• Az üdvözlőnapok programjának a feltöltése a Tanítsunk Magyarországért! 

Teamsbe szeptember 14-ig. Felelősök: oktatók, vezetőmentorok.
• Az üdvözlőnap után osztják be az iskolai koordinátorok a gyerekeket az új 

mentorokhoz.



A program lehetőségei

• Oktatók (településfelelős oktató + kurzusoktató), iskolai koordinátorok 
támogatása

• TM-kártya és mentorálás: szeptembertől december 31-ig
• Információk a TM-kártyáról: 

https://tanitsunk.hu/medias/29/altalanos_tajekoztato.pdf
• 4 havi ösztöndíj: szeptembertől decemberig (35 000 + 10 000 Ft)
• Prémiumösztöndíj (ebben a félévben 47 500 Ft)
• Tematikus foglalkozások: az érdeklődésnek megfelelően választhatók
• Mentornagykövetek támogatása
• Mentorok önképző köre
• Egyéb szakmai programok

https://tanitsunk.hu/medias/29/altalanos_tajekoztato.pdf


A TM23456/TM234560 kurzus 
• Részben jelenléti, részben online kurzusok.
• 15-16 fős kurzusok.
• Vannak településfelelős oktatók, de a mentorok bármelyik kurzusra 

jelentkezhetnek. Ajánljuk az egy településre beosztott régi és új 
mentoroknak az egymással való előzetes egyeztetést a települési 
Teamsben és a kiscsoportos közös jelentkezést egy-egy kurzusra.

• Lesznek egyéni konzultációk is.
• Választható tematikus foglalkozások.
• Akkor állítjuk le az ösztöndíjkifizetést, vagy akkor kérjük az ösztöndíj 

visszafizetését, ha nem történik meg a rendszeres mentorálás és a heti 
rendszeres adminisztráció, vagy a mentor nem vesz részt aktívan a 
kurzuson.

• A gyakorlati jegy feltétele: a kurzuskövetelmények teljesítése, a 
rendszeres mentorálás és a rendszeres adminisztráció.



Településfelelős oktatók

• Angyal Zsuzsanna: Héhalom, Valkó, 
Tar

• Baditzné Pálvölgyi Kata: Cegléd

• Farkasné Gönczi Rita: Pánd

• György Eszter: Domony, Valkó

• Kiss Edina: Bag

• Koósné Sinkó Judit: Dejtár, Pilis

• Kovács Máté: Dány, Ecseg

• Bereczkiné Záluszki Anna: Tinnye

• Lázár Ildikó: Örkény, Tereske

• Lehmann Miklós: Cegléd

• Szabó Éva: Dömsöd

• Szesztay Margit: Nyársapát, Tápióbicske

• Tókos Katalin: Cegléd

• Vass Dorottea: Tura, Tatárszentgyörgy, Csemő



A mentorálás adminisztrációja

• Az adminisztrációt kötelező hetente vezetni az IFKA honlapján: 
https://tanitsunk.hu/hu

• A honlappal kapcsolatos hibák jelzése, kérések megfogalmazása: 
kapcsolat@tanitsunk.hu

• A heti mentorálási tevékenység rövid leírása, az abban részt vevő tanulók 
megnevezése, a program rövid értékelése.

• A gyerekek havi 10 000 Ft-os keretének elköltéséről rendszeres dokumentálás 
(üdvözlő ajándék, készségfejlesztő játék, Mikulás-ajándék, karácsonyi csomag, 
belépőjegy, közös fagyizás, közös pizzázás, a program gyerekkel kapcsolatos 
dologi költségei). Nem szabad a költéssel a félév végéig várni!

• Az iskolai koordinátorok, az oktatók, az IFKA és a TKK követi az adminisztrálást.
• Az iskolai koordinátoroknak és az oktatóknak el kell fogadniuk a mentori 

beszámolókat.

https://tanitsunk.hu/hu
mailto:kapcsolat@tanitsunk.hu


Mit ad a program?

„Nagyon megszerettem a gyerekeket, és szívesen 
kísérném őket minél tovább. Ez a munka nagyon 
inspiráló számomra, és szakmai tapasztalatnak is 
nagyon jó.”

„Hálás szívvel köszönöm, hogy részese lehetek 
ennek a csodának, nagyon várom már a következő 
mentorálási félévet! :)”


