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Diákönkormányzat

DIÁK - MENTOR PROGRAM
Vetési Albert Gimnázium

A Vetési Albert Gimnázium 2017/2018-as tanévben először indítaná el a diák - mentor
programot, melynek keretein belül az iskolába érkező első éves diákok minden napi életét egy
negyedik éves tanuló segítené egy tanéven keresztül.
Első éves diákok gyakran találkoznak szembe olyan kihívásokkal, melyekkel eddig, az általános
iskolában, nem volt dolguk. Sok esetben a gimnázium olyan kérdések elé állítja az újoncokat,
amelyekben nincsen tapasztalatuk.

A program célja:
A mentor program célja elsősorban, hogy az első évesek, a mentoraik segítségével, könnyedén be
tudjanak illeszkedni a gimnáziumi életbe. Emellett az iskolai közösséget is szorosabbá fűzi.
Az év során a "gólyák" bármiben kikérhetik mentoruk segítségét, véleményét, amely az iskola
minden napjaihoz kötődik.
A program alatt a mentoráló diákok is egy újfajta módszertannak lehetnek részesei, melyet a
jövőben hasznosítani tudnak.
Emellett mind a mentoráltaknak, mind a mentornak az év során két beszámolót kell készítenie,
melyben a tapasztalataikat írják le.

A mentor feladatköre:


A mentorált segítése, támogatása



Havi egyszeri személyes találkozó a mentoráltal



Félévi beszámoló készítése a programról



Év végi beszámoló készítése a programról



Részvétel a programértékeléseken



Letenni a mentori esküt

A mentorált feladatköre:


Havi egyszeri személyes találkozó a mentorral



Félévi beszámoló készítése a programról



Év végi beszámoló készítése a programról

Program menete:
A mentorok a program kezdése előtt 3 alkalmas megbeszélés során lesznek felkészítve.

Kiválasztás:
Az elsőévesek szeptember második hetében találkoznak a negyedik éves diákokkal. Az első
évesek véletlenszerű húzással választják ki maguknak a mentort. A mentor és a mentorált egy
szakra járnak.

Mentori eskü:
Miután kialakultak a mentor-diák párok, a mentoroknak hivatalos keretek között le kell tenniük a
mentori esküt, melyben megfogadják:
-

teljesítik mentori kötelességeiket

-

közvetíti a Vetési A. Gimnázium értékrendjét

Havi találkozók:
A havi találkozók során a mentorok személyesen beszélgetnek az első éves mentoráltjukkal, akik
a találkozást követően beszámolnak a havi történésekről. A találkozót minden hónap utolsó
hetében kell megtartani, amikor mind a két fél ráér. A találkozó helyszínét és időpontját a mentor
és a mentorált közösen dönti el.

Programértékelés a mentorokkal:
A tanév során három programértékelés lesz megtartva a mentoroknak, melynek keretein belül
összegzésre kerülnek a program során szerzett tapasztalatok. Minden pozitív és negatív ötlet
összegyűjtésre kerül, aminek köszönhetően a későbbi program hibáit ki lehet küszöbölni. Az
értékelések során a mentorok megoszthatják egymással tapasztalataikat és megbeszélhetik
ötleteiket.

Beszámolók készítése:
Mind a mentoroknak, mind a mentoráltaknak készíteniük kell félévkor és évvégén egy
beszámolót, amelyben leírják a program történéseit. A beszámolókból az első „próba” év végén
egy összegzés készül, amely a következő években segítséget nyújthat.

Év végi összefoglaló:
Évvégén az összes mentor és az összes mentorált együtt értékeli a programot.

A diák – mentor program tervezete:

első évesek kiválasztják mentoraikat
Szeptember

mentori eskü letétele
szeptemberi találkozó

Október

októberi találkozó
novemberi találkozó

November
negyedéves programértékelés a mentorokkal
December

decemberi találkozó

januári találkozó

Január

félévi beszámoló elkészítése a mentoroknak
félévi beszámoló készítése az első éveseknek
féléves programértékelés a mentorokkal

Február

februári találkozó

Március

márciusi találkozó
áprilisi találkozó

Április

Május

háromnegyed éves programértékelés a
mentorokkal
májusi találkozó
júniusi találkozó
év végi programértékelés a mentorokkal

Június

év végi programértékelés a mentorálltakkal
év végi beszámoló elkészítése a mentoroknak
év végi beszámoló készítése az első éveseknek

A diák-mentor programban résztvevők:
-

első éves diák

-

mentor

-

program koordinátor: az a diák, aki a programértékelő találkozókat tartja, és az egész
tanév során felügyeli a program menetét

-

DÖK: a gimnázium diákönkormányzata segíti a koordinátort a felmerülő kérdésekben.
Kapcsolatot tart a diákok és a programban résztvevők között

-

programot segítő pedagógus: segíti és ellenőrzi a mentori rendszert, kapcsolatot tart a
tantestület és programban résztvevők között

A diák – mentor program felépítése

