
Tanítsunk Magyarországért! program 

A mentorálási tevékenységre vonatkozó etikai elvek 

1.  Érzékeny témák: Az Ösztöndíjas nem kérdezhet rá korábbi élettörténeti momentumokra, 

családi helyzetre, betegségekre, külső sérülésekre, intim témákra. Ha mégis felmerül ezen 

témák valamelyike, az Ösztöndíjas igyekezzen elterelni a témát, kizárólag akkor tehet 

másképpen, ha egyetemi oktatója a konzultációk során úgy ítéli meg, hogy elég fejlett a mentor-

mentorált kapcsolat ahhoz, hogy ilyen témák feldolgozása is lehetséges. 

2. Titoktartás: Az Ösztöndíjas a gyerekektől, gyerekekről származó személyes információkat 

bizalmasan köteles kezelni, kivéve az ösztöndíjszerződésben megadott eseteket. 

3. Adatvédelem: Nyilvános fórumon (pl. nyilvános blog, közösségi portálok, publikációk, 

dolgozatok stb.) nem lehetnek beazonosíthatók sem az érintett intézmények, sem a gyerekek, 

csak a Tanítsunk Magyarországért! program Facebook-oldalán már megosztott fotók 

használhatók, illetve oszthatók tovább, és csak a szülői hozzájárulás mértékéig.  

4. Ajándékozás és a mentoráltakkal kapcsolatos költségek: Az Ösztöndíjas nem adhat a 

mentoráltaknak ajándékot, adományt a mentorálást támogató oktatónak a jóváhagyása nélkül. 

A mentor hetente beszámol a mentoráltakra fordított keret felhasználásáról a központi 

adminisztrációs felületen. 

5. Felelősség: Az Ösztöndíjas a mentortevékenysége során a tőle elvárható mértékben és a 

program megvalósítása keretei között felelős a mentorált testi és lelki egészségéért, az ő feladata 

és felelőssége annak megítélése, hogy a mentorálttal – az iskolai kereteken kívül – milyen 

helyszínen, milyen programokon vesz részt, mentortevékenységével összefüggésben okozott 

kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kártérítési szabályai szerint felel. 

6. Együttműködés: Az Ösztöndíjas a mentori szerződés időtartama alatt köteles aktívan 

együttműködni a program szervezőivel, a partneriskola pedagógusaival, a mentoráláskísérő 

egyetemi kurzus oktatójával, a mentoráltakkal és a mentortársakkal, elfogadó, tiszteletteljes a 

kommunikációja. 

7. Etikai Kódex betartása: Az ELTE polgáraként és mentorként mind a viselkedésében, mind a 

szóbeli és az írásos kommunikációjában betartja az ELTE Etikai Kódexét 

(https://www.elte.hu/file/ELTE_Etikai_Kodex.pdf). 

8. Nyilvánosság: Ha az Ösztöndíjas a programról valamely médiumban nyilatkozni vagy 

publikálni kíván, vállalja, hogy ezt előzetesen egyezteti az egyetemi kurzus oktatójával és a 

program szakmai vezetésével. Tudomásul veszi, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a 

gyakorlása nem irányulhat a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a 

megsértésére. 

9. A programból való kizárás feltételei: Nem lehet mentor az a hallgató, akinél bármelyik 

következő feltétel teljesül: a) megsérti a program etikai elveit, b) nem teljesíti az 

ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit, c) a programhoz kapcsolódó egyetemi kurzus 

oktatója nem javasolja mentornak, d) az iskolai koordinátor nem javasolja mentornak, e) az 

ELTE polgáraként az ELTE valamely Etikai Bizottsága vétkesnek találta valamilyen etikai 

vétségben. 

10. A program képviselete: A mentor minden helyzetben igazodik a Tanítsunk Magyarországért! 

program etikai elveihez, törekszik rá, hogy méltó módon képviselje a programot. 
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