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A program célja és főszervezői

• Célja: hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő tanulók 
mentorálása, támogatásuk a pályaválasztásban; megerősödés 
a közösségi érzésben.

• 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://tmo.gov.hu/hu/page/program

https://tmo.gov.hu/hu/page/program


Információk a programról

• 6. és 7. osztályos tanulók mentorálása Nógrád és Pest megyei 
iskolákban: hetente szervezett mentoráló programok a tanulók számára

• TM1 mentorálásra felkészítő és TM2 mentoráláskísérő egyetemi 
kurzusok 

• A TM1 végén januárban egy egynapos táborban a mentoráltak és a 
mentorok találkozója

• Iskolai koordinátorok és egyetemi oktatók segítsége

• A mentorálás félévében a hallgatóknak ösztöndíj: havi 30 000 Ft saját 
célra + 10 000 Ft tanulók költségeire és ingyenes utazási lehetőség 
bárhol a vonaton, a célállomásig megyében a Volánbuszon + 
prémiumösztöndíj a több féléve mentorálóknak



A program eredményei
a 2020. tavaszi félévben

• 9 karról, 38 szakról 189 hallgató jelentkezése a 8 TM1 kurzusba

• 170 hallgató (90%) sikeresen zárta a kurzust

• 10 alkalommal online beszélgetés a partneriskolákkal

• Kapcsolatok a társegyetemekkel

• 119 hallgató vett részt a táborok szervezésében

• 15 iskolában 15 élménynap: Bag, Csemő, Dány, Domony, Ecseg, 
Héhalom, Örkény, Nyársapát, Pánd, Tinnye, Tápióbicske,  Tar, 
Tatárszentgyörgy, Tereske, Valkó

• 108 hallgató kezdi el ősszel a mentorálást

• Digitális tananyag a TM1 kurzusokhoz













A mentorhallgatók feladatai

• Tájékozódás a programról

• A felkészítő kurzus (TM1) elvégzése

• Közreműködés a tábor előkészítésében és lebonyolításában a 
TM1 végén januárban

• Kb. 4-5 fő 6. vagy 7. osztályos tanuló mentorálása a 
programban részt vevő Nógrád vagy Pest megyei iskolában: 
heti egy alkalommal program szervezése a tanulóknak

• A mentorálás dokumentálása 

• A mentoráláskísérő kurzus (TM2, TM3) elvégzése

• Tapasztalatok, reflexiók megfogalmazása



Részvétel a felkészítő és 
a mentoráláskísérő kurzusokon

• Tanítsunk Magyarországért! TM1, TM2, TM3 (egymásra épülő 
kurzusok), 2 kredit, ötfokozatú gyakorlati jegy

• 8 oktatóval max. 24-24 fős TM1 felkészítő kurzusok, max. 192 fő 
hallgató

• Tömbösített kurzusok: négy szombaton 9-től 14 óráig

• Részvétel online beszélgetésekben az iskolákkal és a mentorokkal

• A TM1 kurzust sikeresen elvégzők kezdhetik el a következő félévben 
a mentorálást és a TM2 kurzust

• A mentorálás alatt TM2, TM3 stb. kurzusok (heti 90 perc online)



Az oktatók feladatai

•A hallgatók ösztönzése és támogatása
• Együttműködés a többi oktatóval és az iskolai 

koordinátorokkal
•A felkészítő és a mentoráláskísérő kurzusok megtartása
•Online beszélgetések szervezése az iskolákkal és a 

mentorokkal a TM1 hallgatói számára
•Közreműködés a tábor programjának az összeállításában 

és lebonyolításában
• Tapasztalatok, reflexiók, javaslatok megfogalmazása



A Tanárképző Központ mint koordináló

• Tájékoztató oldal a TKK honlapján: 
https://tkk.elte.hu/tanitsunk-magyarorszagert/

• Főbb feladatai: szervezés, kapcsolattartás a hallgatókkal, az 
oktatókkal, az iskolákkal és az IFKA-val, kommunikáció, 
szerződéskötés, támogatás stb.

• Szakmai vezető az ELTE-n: Antalné Szabó Ágnes

• Szakmai asszisztensek a TKK-ban: Asztalos Anikó, Kovács-Pető 
Bettina,  Mester Alexandra

• Ímél: tmo@tkk.elte.hu

https://tkk.elte.hu/tanitsunk-magyarorszagert/
mailto:tmo@tkk.elte.hu


Az IFKA feladatai

•Központi országos szervező

•Kapcsolattartás az ITM-mel, az egyetemekkel, a 
hallgatókkal és az iskolákkal

•Az anyagi és a szakmai támogatás megszervezése

•Az adminisztráció megszervezése és ellenőrzése

•Az online portálok gondozása

•Programok szervezése



Hogy a tanulók minél többet képesek 
legyenek kihozni magukból…


