
Tanítsunk Magyarországért! program 

Élménynapok cikk 
 

„A legnagyobb sikereket akkor fogjuk elérni, amikor képessé válunk arra, hogy másokon segítsünk.” 

Charles Francis Haanel  

 

A Tanítsunk Magyarországért! programhoz 2022. január 20-án csatlakozott a Széchenyi István 

Egyetem. 2022-ben országszerte több, mint 100 általános iskolában jelen van a program. 17 

felsőoktatási intézmény már több, mint 1000 mentora, közel 4300 mentorálttal bizonyítja, hogy 

minden gyermek tehetséges valamiben, csak fel kell fedezni ezt a tulajdonságát. A program 

célja, hogy a kistelepüléseken élő általános iskolásoknak megmutassák a településen túli élet 

izgalmait és lehetőségeit, illetve segítsék őket pályaválasztásuk során - legyen szó akár 

szakmaszerzésről, érettségiről, továbbtanulásról, vagy a sportban, művészetekben való 

kiteljesedésről, - hogy kihozhassák magukból a maximumot, majd sikeresen 

elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. 

 

Az első, szabadon választható kurzus, a Tanítsunk Magyarországért! mentor-hallgató képzés  

(TM1) célja a mentorszerepre történő felkészítés. A kurzus keretein belül a jelentkezők 

megtanulhatják azokat a mentorálásra alkalmas módszertani fogásokat, megismerkedhetnek 

azzal az eszköztárral, amivel a későbbiekben könnyedén tudják teljesíteni mentori feladataikat.  

A 2022-es tanév tavaszi szemeszterében 14 hallgató jelentkezésével, Csenger Lajosné dr. 

vezetésével indult el a kurzus, melynek koordinálását Szabóné Kis Judit, a Tanárképzési és 

Módszertani Főigazgatóság ügyvivő szakértője az elejétől kezdve a szívén viselte. A Tanítsunk 

Magyarországért! első kurzusának elvégzése egy nagy tudásanyagot, illetve egy izgalmas 

lehetőséget kínál a hallgatók számára. A lehetőség nem más, mint a kurzus folytatása, ugyanis 

a mentorszerepre való felkészülést követően a TM2-es kurzus elkezdésével elindul a személyes 

mentorálás, amikor már a gyakorlatban tudják alkalmazni az addig tanultakat a hallgatók. A 

2022-es tanév őszi szemeszterében 7 vállalkozó szellemű, izgatott mentor kezdett bele egy 



életre szóló kalandba a TM2-es kurzusra való jelentkezéssel: Ajtony Emese, Balassa Kevin, 

Cseh Boglárka, Urbanics Anna, Presznyák Réka, Szijártó Sarolta, illetve Takácsné Horváth 

Krisztina Hajnalka.  

A mentorok és mentoráltak közös kalandja 2022. novemberében kezdődött, amikor egy 

Élménynap keretein belül ismerkedhettek meg egymással a Széchenyi István Egyetem Apáczai 

Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karán. Az Élménynap két 

felvonásban, két külön napon valósult meg, 2022.11.02-án, illetve 2022.11.07-én. Az iskolák 

tanulói, a Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 7. osztályosai, 

osztályfőnökükkel, Tóthné Pákozdi Szilviával, illetve a soproni Lackner Kristóf Általános 

Iskola 6., 7., illetve 8. osztályos diákjai igazgatójukkal, Gyevát Zsolttal látogattak el hozzánk. 

 
 

A mentorok sokszínű eszköztárral, izgalmas, ismerkedésre alkalmat teremtő játékokkal 

készültek, hogy minél hamarabb megtalálhassák a közös hangot a rájuk bízott diákcsapattal. A 

névtanulós, illetve székfoglalós játékokat követően volt csapatmunka is, melyben a NASA által 

űrutazásra előállított tárgylistájának megfelelő sorrendjét kellett eltalálniuk a diákoknak, illetve 

olyan feladat is, amikor megtudhattuk, hogy egy adott élethelyzet komfortzónán belül 

helyezkedik-e el a diákoknál, esetleg kihívást, vagy egyenesen pánikhelyzetet jelent számukra. 

  



 
 

Az Apáczai Kar oktatói még érdekesebbé varázsolták az Élménynapot, ugyanis általuk vezetett 

programokon is részt vettek az iskolák tanulói. Kövecsesné dr. Gősi Viktória a Melyik úton 

menjek? című alkotó-fejlesztő mesefoglalkozásával, Petzné dr. Tóth Szilvia pedig a Maradj 

mindig pozitív! című, logikai játékokkal teli foglalkozásával tette még színesebbé a programot. 

Ezt a logikai foglalkozást első alkalommal a kar matematika választott műveltségi területesei 

segítették (Fónyad Réka, Sass Borbála Dóra, Sümeghi Lili, Veller Máté), második alkalommal 

pedig Horváth Dóra vezette.  

A diákok mindkét esetben rengeteg élménnyel gazdagodva, feltöltődve, jókedvűen távoztak a 

karról. A mentorok izgatottan várják a további közös munkát mentoráltjaikkal, felvértezve a 

kurzus által rengeteg mentori módszertani fogással, illetve készen arra, hogy az általuk 

mentorált diákoknak új utat mutatva valaki szuperhősévé válhassanak.  

 

 

Németh Krisztina 

Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóság 

képzési referens 


