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Egy mentor gondolata

„Minden hetem egyik fénypontja, amikor a 
gyerekekkel lehetek.”
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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/tanitsunk-magyarorszagert/
https://tmo.gov.hu/

• Kapcsolat: tmo.hallgato@tkk.elte.hu

• Személyes konzultáció a Teamsben: Antalné dr. Szabó Ágnes, 
Asztalos Anikó, Tomori Panna, Udvardi Zoltán Raul

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


A program számokban

• 9 karról mentorok

• 5 karról 18 oktató

• Több mint 260 hallgató mentorál ősszel

• 1036 mentorált tanuló ősztől: 6., 7. és 8. osztályos tanulók

• 20 partneriskola Nógrád és Pest megyében: Bag, Cegléd, Csemő, 
Dány, Dejtár, Domony, Dömsöd, Ecseg, Héhalom, Örkény, 
Nyársapát, Pánd, Pilis, Tinnye, Tápióbicske,  Tar, Tatárszentgyörgy, 
Tereske, Tura, Valkó



A mentor feladatai
• Mentorálási szerződés megkötése.
• 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 TM234 mentoráláskísérő kurzus teljesítése.
• Félévente egy-egy mentorálási nyílt nap meghirdetése az érdeklődő TM1-es 

hallgatók számára.
• Kérdőívek kitöltése.



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 korábbi és az új vezetőmentorok, a 

településfelelős oktatók augusztus 31-ig:
• ismerkedés;
• csapatépítés;
• egyeztetés arról, hogy mely TM234 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 és az új kinevezések átvétele az új mentorok számára: szeptember 17-ig (érvényesek 
szeptember 20-tól).

• Ismerkedés a központi adminisztrációs honlappal: szeptember 20-ig 
(https://tmo.gov.hu/medias/29/mentorkazikanyv_2020.09_uj.pdf)

• A TM234 kurzus felvétele.

• Regisztrálás a központi honlapon: szeptember közepén.

• Bejelentkezés az ELTE-s Facebook-csoportba: szeptember 17-ig.

• A mentorok kötelező teszteléséről szeptemberig várható döntés.

https://tmo.gov.hu/medias/29/mentorkazikanyv_2020.09_uj.pdf


Az élménynapról
• Élménynap: azokban az új osztályokban, ahol eddig nem mentoráltunk (a Tanítsunk 

Magyarországért! Teamsben a beosztás).

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

• Élménynap időpontja: szeptember 20. és 25. között, központi dátum alapján, egyeztetve az 
iskolával.

• Az élménynapok időpontját a TKK augusztus 31-ig felteszi a Tanítsunk Magyarországért! 
Teamsbe.

• Élménynap programja: félnapos ismerkedő program az iskolában (IFKA-s és ELTE-s 
ajándékok, 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 15-ig. Felelősök: vezetőmentorok és 
oktatók.

• Korábbi jó gyakorlatok a Teamsben.

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



Az üdvözlőnapról
• Üdvözlőnap: azokban az osztályokban, ahol a tavaszi félévben már volt 

mentorálás.
• 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 (itt nem lesznek IFKA-s ajándékok, de lesznek 
ELTE-s hidegcsomagok).

• Az üdvözlőnapok időpontjának a feltöltése a Tanítsunk Magyarországért! 
Teamsbe szeptember 15-ig. Felelősök: vezetőmentorok és oktatók.

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



A program őszi lehetőségei
• Oktatók (településfelelős oktató + kurzusoktató), iskolai koordinátorok támogatása.

• Választható egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadás a teljes félévben.

• TM-kártya és mentorálás: szeptember 20-tól december 31-ig.

• Információk a TM-kártyáról: https://tmo.gov.hu/medias/29/altalanos_tajekoztato.pdf, 
https://tmo.gov.hu/hu/page/dokumentumok

• Havi ösztöndíj: szeptembertől decemberig (30 000 + 10 000 Ft, januárban nincs).

• Prémiumösztöndíj: sikeres teljesítés esetén a 2. félév után.

• Tematikus foglalkozások: az érdeklődésnek megfelelően választhatók, max. 2 kiválthatja 
a kurzusjelenlétet.

• Vezetőmentorok támogatása.

• Mentornagykövetek támogatása.

• Mentorok önképző köre.

• Egyéb szakmai programok.

https://tmo.gov.hu/medias/29/altalanos_tajekoztato.pdf
https://tmo.gov.hu/hu/page/dokumentumok


A vezetőmentorok feladatai
• Vezetőmentori pályázat a régi és az új vezetőmentorok számára: augusztus 16-ig, döntés augusztus 25-

ig (településenként megadott számban lehetnek vezetőmentorok, a TKK megkérdezi a pályázókról az 
oktatókat, az iskolai koordinátorokat, szükség szerint a hallgatókat).

• Egyszeri kiegészítő ösztöndíj: 40 000 Ft.

• Az élménynapok és az üdvözlőnapok előkészítésének, lebonyolításának a koordinálása.

• Az új mentorok beilleszkedésének a támogatása.

• Az egy településre beosztott mentorok együttműködésének a támogatása a teljes félévben, 
csapatépítés, a bizonytalan mentorok segítése, közös mentorálási programok kezdeményezése.

• Jó gyakorlatok megosztása a mentortársakkal, a mentorok ösztönzése a megosztásra.

• Rendszeres kapcsolattartás a településfelelős oktatóval, az iskolai koordinátorokkal, a mentortársakkal.

• A nehézségek, problémák jelzése időben az iskolának, az oktatónak, a TKK-nak.

• A mentorok ösztönzése a programokon való részvételre, a kérdőívek kitöltésére, a rendszeres 
adminisztrálásra.

• A TM1-es kurzusok hallgatóit támogató programok segítése, részvétel a program népszerűsítésében.

• Példamutatás a mentorálásban és az adminisztrálásban.



A TM234 kurzus 
• Hétfőtől csütörtökig 17.30 és 18 órától; péntek délelőtt.

• Online vagy igény szerint vegyes kurzus (egyeztetve a hallgatókkal és az oktatóval).

• Max. 17 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.

• Új mentoroknak max. 4 hiányzás a csoportos foglalkozásokról, min. 2 egyéni konzultáció 
az oktatóval.

• Régi mentoroknak max. 6 hiányzás a csoportos foglalkozásokról, (a félévben arányosan 
elosztva), min. 3 egyéni konzultáció az oktatóval.

• Választható tematikus foglalkozások, max. 2 csoportos foglalkozás kiváltható velük.

• A szervezők akkor állítják le az ösztöndíj-kifizetést, vagy akkor kérik az ösztöndíj 
visszafizetését, ha nem történik meg a rendszeres mentorálás és a rendszeres, megfelelő 
adminisztráció, vagy a mentor nem vesz részt aktívan a kurzuson.

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



A mentorálás adminisztrációja

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

• Információk a honlapról: 
https://tmo.gov.hu/medias/29/mentorkazikanyv_2020.09_uj.pdf

• A központi 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, mikuláscsomag, karácsonyi ajándék, belépőjegy, közös 
fagyizás, közös pizzázás, a program gyerekkel kapcsolatos dologi költségei).

• Az iskolai koordinátoroknak és az oktatóknak el kell fogadniuk a mentori beszámolókat.

https://tmo.gov.hu/
https://tmo.gov.hu/medias/29/mentorkazikanyv_2020.09_uj.pdf
mailto:kapcsolat@tanitsunk.hu


Mit ad a program a mentoroknak?

„Nagyon közel kerültek a szívemhez a gyerekek és az 
iskola, így nem is volt kérdés, hogy folytatom-e.”

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

„Nem csak ők tanulnak tőlem, hanem én is tőlük.”


