
MENTORPROGRAM A PROHÁSZKÁBAN 

 

2014 szeptemberében új tehetséggondozó program indult a Prohászka Gimnáziumban. 

Az előző tanévben iskolánk regisztrált Tehetségpont lett a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által 

létrehozott rendszerben. Az iskolában már eddig is folyt tehetséggondozás, ezt mostantól egy 

Mentorhálózat kiépítésével bővítjük. 

Az iskola szándéka nagyon szerencsésen találkozott Deák Bence (érettségi éve: 2008) ötletével. 

Bence megkeresett minket, és a közös egyeztetések után kirajzolódott a program tervezete. 

 

A jelenlegi 10-11. évfolyamos 

diákok önként jelentkeztek a 

tehetséggondozásban való 

részvételre. Az iskola tanárainak 

javaslata alapján a legtehet-

ségesebbeket összehoztuk a 

megfelelő szakterületen dolgozó 

volt diákjainkkal, akik 

mentorként vesznek részt 

munkánkban, és foglalkoznak a 

legjobbakkal. 

 

 

 

A mentorhálózat programját ennek a tanévnek a tapasztalatai alapján alakítjuk ki végleges 

formájában. Jelenleg a következőkből áll a feladat: 

 a diákok felveszik a kapcsolatot a mentorral, és egyeztetnek egy találkozót az ismerkedés 

céljából, 

 a mentor megismerteti a mentoráltat szakterületével, az egyetemi munkával, a tehetséges 

diákok előtt álló lehetőségekkel, 

 ha lehetséges, akkor megszervez egy alkalmat, amikor a diák személyesen is betekintést 

nyerhet a mentor munkájába – elviszi a munkahelyére, 

 személyes projektfeladatokkal segíti a mentorált diák fejlődését. 

Amennyiben a mentor és a diák között nem jön létre az a szimpátia és együtt gondolkodás, a 

kapcsolat természetesen megszüntethető.  



A közös munka elengedhetetlen 

feltétele, hogy a diákok 

motiváltak és elkötelezettek 

legyenek, a megszerzett 

ismeretek és élmények pedig 

további munkára inspirálják őket. 

„Olyasfajta mintaadásról van itt 

szó, ami jóval több a szaktárgyi 

tudásnál, az ismeretnyújtásnál és 

a fejlesztésnél, életvezetésre, 

hozzáállásra, probléma-

megoldásra, kudarctűrésre nevel 

– elsősorban a személyes példán 

keresztül.  

Ezért van kulcsfontossága a hitelességnek.” (Részlet a Tehetségek vonzásában c. kiadványból (FETA, 

2013) 

Az iskola tanárai számára nagyszerű élményt jelent volt diákjaink lelkesedése, és az, hogy láthatjuk 

eddig elért eredményeiket. A tudományos és szakmai munka számos területén helyezkedtek már el 

diákjaink, példájuk ösztönzően hat az egész iskola életére. Van köztük matematikus, orvos, 

vegyészmérnök, hídépítő mérnök, villamosmérnök, informatikus, tanár, iparművész, pszichológus, 

gyógytornász, közgazdász, jogász, és még folytathatnánk a felsorolást. 

Jelenleg 20 diákunk vette már fel a kapcsolatot mentorával, de a hálózat bővül; a jó hír terjed volt 

diákjaink körében is: újabb és újabb potenciális mentorok jelentkeznek, akik mellé a jövőben minden 

bizonnyal találunk lelkes jelölteket. 

A leendő és már aktívan dolgozó mentorokkal a program kezdete óta 2015. március 6-án találkoztunk 

először személyesen is, hogy megosszuk az első tapasztalatokat, és megbeszéljük a további munkát. 

A találkozón részt vett Baritz Sarolta (Laura nővér), Bokodi Ágnes, Csernenszky Márton, Gábriel Zsolt, 

Gergely-Fülöp Eszter, dr. Kerecsen Éva Kinga, Pataki János, Schmotzer Dorottya, Schumicky Pál, dr. 

Trencséni Bence, valamint Samu Györgyi tanárnő, aki szakvizsgázott tehetséggondozó pedagógus és 

Vajnovszky Judit igazgatóhelyettes, a program szervezője. 

A jó hangulatú megbeszélés után 2015. április 20-án, az iskola Tehetségnapján találkozunk 

legközelebb! 

 

 

 
 

 


