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Kedves Érdeklődő Hallgatók és Mentorok! 

Kiadványunk célja, hogy segítséget nyújtson számotokra 
a „Tanítsunk Magyarországért!” programról való 
tájékozódásban és a mentorálás megkezdésében. A 
Mentori Kisokosban a legfontosabb információkat 
összegezzük a programról. 

Bevezetésként röviden bemutatjuk a programot, majd 
tematikusan áttekintjük a mentorálás különböző 
területeit. A kisokos válogatott képeket tartalmaz a 
mentorálás legjobb pillanatairól, amelyek reméljük 
megmutatják a program sokszínűségét. A kiadvány 
ismerteti a kurzusfelvételt és az ösztöndíj 
megszerzésének menetét, segítséget nyújt a 
dokumentáció elvégzésében, részletezi a mentorálás 
során elfogadott tevékenységeket, végül kitérünk a TM 
kártya használatára. 

A kiadvány összeállításánál a tömörítésre törekedtünk, 
így kapcsolódó hasznos oldalakra mutató hivatkozások is 
helyet kaptak, amelyek segítik a programról való 
mélyebb tájékozódást. 

Reméljük minél többen kedvet kaptok a programba való 
csatlakozáshoz, nagyszerű mentortársakra, barátokra, 
élményekre tesztek szert a részvétel során és nem utolsó 
sorban megtapasztaljátok egymás segítésének örömét. 

A kiadvány szerkesztői: 
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Boda Vivien Lilla és Horváth Gergely 

Bevezető 
 

A Tanítsunk Magyarországért! mentorprogram 2019-ben 
indult a Klebelsberg Központ, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája szervezésében. 
 
A program célja, hogy egyetemista hallgatók egy 
felkészítő kurzus elvégzése után kistérségi, hátrányos 
helyzetű általános iskolás diákoknak segítsenek. Egy 
mentor 4-5 diáknak segít a tanulásban, készségeik 
fejlesztésében, önbizalmuk növelésében. 
 
A program célkitűzései közé tartozik az iskolai 
lemorzsolódás csökkentése és az egyetemista 
mentorhallgatók társadalmi felelősségvállalásának 
növelése. A programban résztvevő mentorok 
társadalmilag fontos munkát végeznek, hiszen olyan 
fiatalokkal foglalkoznak, akiknek lakóhelyükből eredően 
kevesebb lehetőségük van, mint más kortársaiknak. 
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Mentorálási képcsarnok 
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A TM kurzusok 
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Ösztöndíj 
 

Az elvégzett mentorálási tevékenységért ösztöndíjat kapnak a 
mentorok. Az ösztöndíjat az egyetem folyósítja, így a Neptun 
rendszerben is látszik, az Ösztöndíjak fülnél nyomon lehet 
követni az érkezését. Fontos tudnivaló még, hogy az őszi 
szemeszterben négy havi (szeptember, október, november és 
december), míg a tavaszi félév során öt havi (február, március, 
április, május, június) összeget folyósít az egyetem. 

30000 Ft- os ösztöníjon túl minden hónapban még 10000 Ft 
érkezik a számládra, amelyet külön kell kezelni. Ez az az 
összeg, amelyet a program a különböző programokra és a 
mentoráltak részére vásárolt ajándékokra (pl.: karácsonyi 
ajándék, tanévkezdő iskolaszercsomag) biztosít.  

Az ilyen jellegű kiadásokat a TM felületén dokumentálni kell, 
a vásárlások során kapott bizonylatokat pedig minden esetben 
meg kell őrizni és feltölteni. 

 

A 2021/2022-es tanévtől bevezetésre kerül a differenciált 
ösztöndíj rendszere, amely teljesítményalapú egyszeri extra 
juttatást jelent. A differenciált ösztöndíjról az egyetemmel 
kötött szerződésedben tudsz tájékozódni. 
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Dokumentáció 
 
A mentorálási félév kezdetekor célszerű a TM felületen 
ellenőrizni, hogy pontosan hány órát kell mentorálnod az adott 
időszakban. A TM felületén be tudod állítani az utazási idődet, 
amellyel összhangban a program csökkenti a szemeszterben 
teljesítendő mentorálási óraszámodat. Alapvetően heti 6 órát 
kellene teljesítened a mentorálás során, azonban ezek az órák 
összevonhatóak. Például egy egész napos kirándulás esetében 
ennél több óra is összegyűlhet. Ezzel pótolhatod azokat a 
heteket, amikor kevesebb időt tudtál a mentoráltjaiddal tölteni. 
 
Ha egy héten valami oknál fogva nem tudsz találkozni a 
gyerekekkel, akkor azt jelezned kell az egyetemi oktatód és az 
iskolai kapcsolattartó pedagógus felé is. Két hétnél tovább 
csak külön engedéllyel és speciális esetben szüneteltetheted a 
kapcsolattartást mentoráltjaiddal. 
 
A mentorálási alkalmakat, akár az iskolában, akár valamilyen 
programon vesztek részt, a TM felületen dokumentálni kell. A 
mentorálás alkalomról a következőket kell megadnod: 
 
 Rövid beszámoló a mentorálási eseményről 
 Fényképes dokumentáció 
 A program időtartama 
 Anyagi kiadások 
 Mennyire volt hasznos a program (10-es skálán)? 
 Résztvevő mentoráltak 

 
Fontos megjegyezni, hogy a beszámolókat bár visszamenőleg 
is fel tudod vinni a rendszerbe, célszerű ezt az adott 
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mentorálási héten megtenned, ezzel elkerülve a dokumentáció 
felhalmozódását. 
 
 
A kötelező mentori feladatok közé tartozik még az egyéb, 
IFKA, Tanárképző Központ által kiküldött kérdőívek kitöltése. 
Ezekről mindig email-es formában fogsz tájékoztatást 
kapni, amelyekben a kitöltési határidő is szerepel. 
 
Ezeken felül kötelező a Tanítsunk Magyarországért! 2. 
kurzuson való megjelenés, és az oktató tájékoztatása a 
mentorálással kapcsolatos kérdésekről, fejleményekről. 
Amennyiben a kurzus időpontja egy másik óráddal ütközik, 
vagy valamilyen okból nem tudsz részt venni rajta, kérjük 
jelezd a problémát az oktatód felé, aki segíteni fog a helyzet 
megoldásában. 
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Elfogadott tevékenységek 
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Feladatok, amelyeket a mentorok NEM végezhetnek    
 
A mentor nem végezhet olyan feladatot, ami a mentor-
mentorált bizalmon alapuló, támogató-segítő kapcsolatát 
veszélyeztetheti.   
 
A mentor:     
 iskolai tanórát önállóan nem tarthat  
 napközis foglalkozást és felügyeletet nem tarthat 
 nem feleltethet, dolgozatot nem írathat, 

kompetenciamérésben nem vehet részt  
 nem osztályozhatja a diákok teljesítményét  
 iskolai, pedagógusi adminisztrációt nem végezhet.    
 
Ha a mentorálás során bármi ilyen jellegű tevékenységre 
kérnek kérjük a feladatot ne vállald el, a problémát pedig az 
egyetemi oktatódnak jelezd!   
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TM kártya használat 
 

A TM kártya a program keretében utazási 
kedvezményeket biztosít, amely segít téged abban, hogy 
egyetemed és a mentorálási helyszín között utazni tudj. 

A kártya mellé szükséges a TM felületéről kinyomtatott 
igazolás, amelyet az utazáshoz magaddal kell vinned. 

https://tmo.gov.hu/medias/29/mentor_utazasi.pdf  

A kártyádat a legelső mentorálási féléved elején fogod 
kézhez kapni, aminek átvételéről értesíteni fognak. 

A mentoráltak TM kártyája is hasonlóan működik: ők is 
ingyen tudnak utazni a kártya és az igazolás segítségével. 
A programok szervezésekor ajánljuk a kártya használatát 
az utazásokhoz, hiszen így az útiköltséget megspórolva 
tudtok eljutni számos helyre. 

A mentoráltak utazási kedvezményéről a TM felületén 
tudsz bővebben tájékozódni. 

Utazási tájékoztató mentoroknak: 

https://tmo.gov.hu/medias/29/altalanos_tajekoztato.pdf  
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Tájékozódj a TM-ről! 
 

 

Facebook: https://www.facebook.com/tanitsunk.hu 

Instagram: 
https://www.instagram.com/tanitsunk_magyarorszagert/ 

Youtube csatorna: 
https://www.youtube.com/channel/UCD0Nw0PbL_Ph4t6s_6K
f8tw 

Tanítsunk Magyarországért! honlap: https://tmo.gov.hu/ 

Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának honlapja:  

https://tanarkepzokozpont.pte.hu/ 
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