
                                                     
 

 

2020. február 12. 

Kedves Hallgatók! 

 

Köszönjük, hogy érdeklődnek a Tanítsunk Magyarországért! program iránt. Szeretnénk, ha 

olyanok végeznék el a Tanítsunk Magyarországért! felkészítő kurzusát, akik nagyon 

elkötelezettek az ügy iránt. Kérjük, hogy olvassák el az ELTE Tanárképző Központ honlapján 

már fent levő anyagokat, és mérlegeljék a következőket is. 

https://tkk.elte.hu/tanitsunk-magyarorszagert/ 

 

A június 15-én (kb. 9 és 17 óra között), 16-án (kb. 8 és 17 óra között) és 17-én (kb. 9 és 13 óra 

között) szervezett budapesti tábor kötelező a TM1 kurzusok minden résztvevője számára. 

Ősszel új TM1 felkészítő kurzusokat indítunk. 

 

A felkészítés célja, hogy ősszel elkezdjenek 7. osztályos tanulókat mentorálni, és ezt lehetőleg 

ne csak egy félévig tegyék. Ősszel egy féléves mentorálásra fogunk szerződést kötni. 

Ösztöndíjat a mentorálás félévében kapnak. 

 

A gyerekek és az iskolák elosztása részben központilag, részben velünk egyeztetve történik. 

Ösztöndíjat és utazási igazolványt csak azután kap valaki, ha szeptember elején megkötöttük 

vele a mentorálási szerződést. Az utazási igazolvány általában február és szeptember közepétől 

fog élni, júliusban és augusztusban szünet lesz a programban. 

 

A TM1 felkészítő kurzusokat minden olyan hallgató sikeresen zárhatja, aki nem hiányzik fél 

napnál többet a kurzusról, és aki időben és megfelelő módon elkészíti a kért dokumentumot, 

erről az első foglalkozáson részletes tájékoztatást kapnak. (Nem támogatjuk, hogy ne arra a 

kurzusra járjanak, amelyre jelentkeztek, tehát a hiányzást nem tudják más oktatónál pótolni.)  

 

Ha menet közben vagy a táborban valaki olyan kirívó viselkedést mutat, amely kétségessé teszi, 

hogy sikeresen részt vegyen a mentorprogramban, az eredményes és lezárt felkészítő kurzus 

ellenére az oktatók azt javasolhatják, hogy ősszel ne legyen a hallgató mentor. Abban bízunk, 

hogy erre nem kerül sor, mert mi is azt szeretnénk, ha minél többen folytatnák a TM1 kurzust 

mentorálással és az őszi konzultációs TM2 kurzussal. A mentorálás közben, tehát ősztől egy 

egyszerű digitális naplót kérnek központilag vezetni a gyerekeknek hetente szervezett 5-6 

órányi foglalkozásról, ezt az iskolai mentor és a konzulens oktató fogja még látni. 

 

A központ által javasolt Nógrád és Pest megyei iskolák listáját egyelőre nem tehetjük fel a 

honlapra, mert előtte egyeztetünk az iskolákkal, tavasszal találkozunk az iskolavezetőkkel. 

 

Köszönjük szépen az érdeklődésüket. Kérjük a türelmüket, folyamatosan feltesszük az új 

információkat a honlapra. 

 

ELTE Tanárképző Központ 

tmo@tkk.elte.hu 
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