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 Létrehozók: 
 Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 

 Klebelsberg Központ (KK) 

 Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája (HÖOK) 

 Koordinátor:  IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 2021/2022 őszi félévétől a PPKE is csatlakozik 

 

https://tmo.gov.hu/ 



Program célja 

Kistelepülésen élő, hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatása 

6., 7. és 8. osztályos kisdiákok 
mentorálása 

 Tanulás támogatása 
 Közös élmények szerzése (játék, 

szabadidős programok, kirándulások, 
kulturális események, stb.) 

 Mentor-mentorált közötti barátság 
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Igény esetén 
szupervízió kérhető. 



TM 1 
Alapozó képzés  
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TM2 
Mentorálás 

Adminisztráció 

Ösztöndíj 

TM3 
Mentorálás 

Adminisztráció 

Ösztöndíj 

TM4 
Mentorálás 

Adminisztráció 

Ösztöndíj 



TM1 
szeminárium 
 

 Alapismeretek: hátrányos helyzet, a 
kisebbségek helyzete és kultúrája, a 
serdülőkor sajátosságai, énkép, a mentor 
feladatai 

 Gyakorlati eszköztár bővítése: mentorálási 
jó gyakorlatok és technikák 

 Ismerkedés a partneriskolákkal és a 
mentorokkal 

 Egyéni konzultáció a kurzusoktatóval a 
személyes motivációról 

 



TM 1 
szeminárium 

 Oktatók: Fodor Richárd, Horváth Mariann, 
Karainé dr. Gombocz Orsolya, dr. Kaposi 
József, dr. Kormos József, Moldován Szilvia, 
dr. Szőke-Milinte Enikő, Polákovits Nándor 

 Képzés helye: Budapest (Neptun szerinti 
beosztás) 

 A kurzus végén a hallgató érdemjegyet kap, 
ez a feltétele a további kurzusok felvételének. 

 



TM 2, TM3, 
TM4 kurzusok 
 

Mentoráláshoz kötődő munka ösztöndíjas 
szerződéssel (félévente új szerződés kötése) 

4-5 mentorált segítése 
Partneriskolában heti rendszerességgel való 

együttműködés  (heti 6 óra), valamint ehhez kötődő 
adminisztráció 

 Egyszeri feladat: 

o Mentorálási időszak felvétele 

o Saját mentoráltak felvétele 

 Folyamatos feladat hétről hétre a teljes félévben: 

o A közös programok beszámolóinak és a gyerekekre fordított támogatás 
dokumentációjának a feltöltése 

Ösztöndíj: havi 30.000 Ft + 10.000 Ft a mentoráltnak 
A mentolárás során az Etikai Kódex betartása 

kötelező! 
 



TM 2, TM3, 
TM4 kurzusok 

TM kártya igénylése az utazáshoz 
 

MÁV járatain a teljes ország 
területén 0 Ft-os jegy 

Volánbusz járatain pedig Pest és 
Nógrád megyében ingyenes utazás 

Nincs szükség utazólevélre, sem a 
mentoráltak jelenlétére 

BKK járatokon a TM-kártya NEM 
érvényes! 

 



TM 2, TM3, 
TM4 kurzusok 

A hallgató mentorként nem 
kötelezhető: 

 Iskolai tanórák szervezése, megtartása. 

 Megoldatlan helyettesítés esetén az érintett 
szakóra megtartása. 

 Feleltetés, dolgozat íratása, 
kompetenciamérés. 

 Osztályozás. 

 Iskolai, pedagógusi adminisztratív feladatok 
ellátása 



TM 2, TM3, 
TM4 kurzusok 

Mentorok beosztása az iskolákba 
Mentorlás csak a partneriskolákban 

lehetséges 
Beosztást segítő nyomtatvány 

 Listából választott település 
 Évfolyam választása 
 1., 2. és 3. hely megadása 
 Hallgatótárssal egy intézményben való 

mentorálás jelölése 



Kérdések és 
válaszok 

Hasznos információk: 
 Központi honlap: https://tmo.gov.hu/ 
 PPKE felületén 
 http://ppke.hu/palyazatok/tanitsunk-

magyarorszagert 
 Email: 
 tm@ppke.hu 

 

 


