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A tájékoztató témái

• Információk a programról
•A Tanárképző Központ feladatai
•Az oktató mentorok feladatai
•A hallgató mentorok feladatai



A program célja és főszervezői

• Célja: nehezebb körülmények között 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
• https://tmo.gov.hu/hu/page/program

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


Információk a programról

•7. osztályos tanulók mentorálása Nógrád és Pest 
megyei iskolákban: hetente szervezett mentoráló
programok a tanulók számára
•Mentorálásra felkészítő (TM1) és mentoráláskísérő 

(TM2) egyetemi kurzusok
•A TM1 végén egy háromnapos budapesti táborban a 

mentoráltak és a mentorok találkozója
• Iskolai és egyetemi mentorok segítsége
•A mentorálás félévében a hallgatóknak: havi 30 000 Ft 

+ 10 000 Ft ösztöndíj és ingyenes utazási lehetőség



Részvétel a felkészítő (TM1) kurzuson
• A Neptunban lehet rá jelentkezni január 30-tól (Tanítsunk 

Magyarországért! TM1, 2 kredit), tájékoztató a TKK honlapján is, 
valamint ímélben
• 6 oktató tartja, max. 20-20 fős kurzusok, kb. 120 fő hallgató
• Tömbösített kurzusok: három szombat márciusban és áprilisban 

9-től 17 óráig
• Hely: BTK, TTK, TÓK
• A tavaszi félévben szervezett iskolalátogatások ösztöndíj-

támogatással
• A TM1 kurzust sikeresen elvégzők kezdhetik el ősszel a 
mentorálást, végezhetik el a TM2 kurzust (heti 90 perc, részben 
kontakt, részben online)



A Tanárképző Központ mint koordináló

• Tájékoztató oldal a TKK honlapján: 
https://tkk.elte.hu/tanitsunk-magyarorszagert/
• Főbb feladatai: szervezés, kapcsolattartás, 

szerződéskötés, támogatás stb.
•Projektvezető az ELTE-n: Antalné Szabó Ágnes
•Projektszervezők a TKK-ban: Korona Ildikó (4933-as 

mellék), Kovács-Pető Bettina (4930-as mellék)
• Ímél: tmo@tkk.elte.hu

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


Az oktató mentorok feladatai

•A hallgatók ösztönzése és támogatása
• Együttműködés az oktató és iskolai mentorokkal
•A felkészítő és a mentoráláskísérő kurzusok megtartása
•Közreműködés a tábor programjának az 

összeállításában
•A tapasztalatok, reflexiók, javaslatok megfogalmazása



A hallgató mentorok feladatai

• Tájékozódás a programról
•A felkészítő kurzus (TM1) elvégzése
•Részvétel a háromnapos táborban a TM1 végén
•Kb. 4-4 fő 7. osztályos tanuló mentorálása a 

programban részt vevő Nógrád vagy Pest megyei 
iskolában: heti egy alkalommal program szervezése a 
tanulóknak 
•A mentoráláskísérő kurzus (TM2) elvégzése
•A tapasztalatok, reflexiók, javaslatok megfogalmazása



•Hogy a tanulók minél többet legyenek 
képesek kihozni magukból, mi is a legtöbbet 
próbáljuk meg kihozni magunkból és a 
lehetőségből.


