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Beszámoló 

a TÁMOP-4.1.2.B.2.-13/1 pályázat keretében a képzett mentorokról létrehozott térségi 
nyilvántartásról 

 
 
 
Az ELTE PPK A pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiteljesítése 
című, TÁMOP-4.1.2.B.2.-13/1 pályázat országos módszertani és képzésfejlesztési komponensének 
keretében, a szakmai gyakorlat elindításához szükséges fejlesztések kialakítása körében vállalta a 
pályázati kiírás O/2. pontja szerint a képzett mentorokról intézményi térségi nyilvántartás vezetését. A 
projektfeladat teljesítése az ELTE Pedagogikum Központja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz 
János Tanárképző Központja és a Károli Gáspár Református Egyetem Tanárképző Központja 
együttműködésében történt.  
 
A projektfeladat eredményeképpen elkészítettük a http://mentortanar.elte.hu URL-címen elérhető, jelszóval 
védett, kereshető adatbázist, mely a Közép-Magyarország régióban működő, illetve a régió felsőoktatási 
intézményeiben kiképzett mentorokat tartalmazza.  
 
Az adatbázis adatainak körülhatárolása 
Az adatbázisba kerülő mentori adatok körének körülhatárolása (i) területi elven és (ii) személyi körben 
történt. 
(i) A pályázati kiírás alapján készített projektterv a képzett mentorok intézményi térségi nyilvántartását 

célozta meg. Ez alapján a területi körülhatárolás a Közép-Magyarország régióban működő 
felsőoktatási intézmények képzett mentoraira vonatkozott. A régióban a nyilvántartás létrehozásában 
közreműködő három egyetem folytat mentorképzést, illetőleg e három egyetemen folyik tanári 
mesterszakos képzés, amelynek keretében az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot a köznevelési 
intézményekben mentorok segítik. Mivel az egyetemek nemcsak a saját maguk által, hanem más 
intézményben kiképzett mentorokat is foglalkoztatják, ezért az adatbázis összeállítása két irányból 
történt, egyrészt összegyűjtöttük a három egyetem által kiképzett mentorokat, másrészt a három 
egyetem által foglalkoztatott mentorokat. Mindkét csoportban voltak olyanok, akiknek a jelenlegi 
munkahelye kívül esik a Közép-Magyarország régión, de mivel a térségi elvet a képző, ill. foglalkoztató 
felsőoktatási intézmények tekintetében érvényesítettük, az adatbázis tartalmaz a régión kívüli iskolákat 
és mentorokat is. 

(ii) Az adatbázisba kerülő mentorok személyi körülhatárolása is két irányból történt. Mivel a mentorok 
kiképzésének egyelőre nincsenek általánosan elfogadott vagy alkalmazott standardjai – szemben az 
alkalmazás jogszabályban rögzített követelményeivel –, a képzett mentor ismérvet bármely olyan 
pedagógus esetében teljesítettnek tekintettük, aki valamiféle, a tanárjelöltek közoktatási gyakorlatának 
támogatására felkészítő képzésben vett részt. Bekerült tehát az adatbázisba mindenki, függetlenül az 
adott felkészítő képzés eredeti céljától (vezetőtanár-képzés, a korábbi, hároméves 
nyelvtanárképzésben alkalmazott mentorok felkészítése, a jelenlegi, „valódi” mentori feladatokra 
felkészítő képzés, szakvizsgára felkészítő képzés modulja), képzési jellegétől, időtartamától, a 
megszerezhető záródokumentumától (60 órás tanfolyami képzés, pályázati pilotprogramok, két féléves 
szakirányú továbbképzés stb.). Ugyanakkor csak azok kerülhettek be az adatbázisba, akik a 
beleegyezési nyilatkozatukat is eljuttatták hozzánk, amelyben hozzájárultak ahhoz, hogy a megadott 
adataik a jelen pályázat keretében létrehozott térségi nyilvántartásban szerepeljenek (ld. 1. sz. 
melléklet). 

 
E szempontoknak megfelelően megkértük a három egyetem által kiképzett mentorok, 
valamint az egyetemek tanárképzési gyakorlatban közreműködő 
partnerintézményeinek az elérhetőségét. Az intézményeknek és a kiképzett 
mentoroknak megküldtük a pályázatot bemutató és az adatbázis célját 
ismertető tájékoztató levelünkkel együtt a beleegyező nyilatkozatot, s az 
ezekben visszaküldött adatok felhasználásával készült az adatbázis. 
 

http://mentortanar.elte.hu/
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A nyilvántartás használhatósága 
Az adatbázis 211 mentor nevét, szakjait, munkahelyének megnevezését és címét tartalmazza. Ezekre az 
adatokra, akár töredékekre is szűrve kereshető ki az adott mentor. A kereső szolgáltatást csak a szakokra 
és a településre – Budapest esetében a kerületekre is külön-külön – alakítottuk ki, mivel az iskola hivatalos, 
ill. közhasználatú neve gyakran eltér egymástól, így a keresés eredménye vagy eredménytelen volta 
félrevezető lehet, az utcanév pedig kevéssé képzelhető el mint keresési szempont. Az iskola nevén és 
címén kívül egyéb elérhetőséget nem adunk meg, ezek bármilyen böngésző segítségével azonnal és 
aktuális adatokkal fellelhetők. Ha az egyéb elérhetőségek is szerepelnének benne, ezek aktualizálása alább 
részletezett frissítési rendszertől eltérően, lényegében a teljes adatbázis napi teljes frissítésével volna 
megoldható. 
 
A nyilvántartást zárt körben, jelszavas autentikációval, belépési naplózással tesszük hozzáférhetővé. 
Tekintettel arra, hogy a nyilvántartás funkciója nem tisztázott, s nincs egyelőre olyan egyéb szabályozási, 
megállapodási háttér, ami alapján bárki számára nyilvános adatbázisként megnyithatnánk, a hozzáférést 
egyelőre a három egyetem által megadott, gyakorlatszervezéssel foglalkozó személyek kapták meg (2. sz. 
melléklet). A tanárképzési gyakorlóhelyek és a képzett mentorok száma, szakos összetétele tekintetében 
egyelőre nincs olyan helyzetben a Közép-Magyarország régió, illetőleg Budapest, hogy egy esetleg e három 
egyetem hallgatói létszámát jelentősen meghaladó, régión kívüli tanárjelölti létszámot is fogadjon, 
különösen amiatt, mert a közeljövőben a kétféle tanárképzés, az osztott és osztatlan tanári mesterszakok 
gyakorlatai egyidőben is fognak zajlani. Így az egyetemeknek nem áll érdekében a teljes nyilvánosság 
biztosítása. A pályázati beszámoláshoz létrehoztunk egy TÁMOP teszt usert is TAMOP felhasználónévvel 
és 20WckP jelszóval. 
 
Az adatbázis frissítése tanévenként történik. Az adatbázisba kerüléssel azonos módon megkérjük az 
egyetemeken frissen kiképzett mentorok hozzájárulását, továbbá a gyakorlóhelyektől is az esetleges 
változásokat, beleértve pl. a gyermekvállalással összefüggő átmeneti távolléteket is. Amennyiben egy 
mentor munkaviszonya az adatbázisban szereplő iskolájával megszűnik, a rendelkezésünkre álló, de az 
elérhető adatbázisban nem publikált elérhetőségén megkeressük megkérve megváltozott adatait és 
hozzájárulását.  
 
Informatikai háttér 
A mentortanar.elte.hu honlap php nyelven készült, az adatokat egy MySQL adatbázisban tárolja, ami az 
ELTE IIG által biztosított virtuális webkiszolgálón fut. Az honlapadatok naprakész állapotának 
adminisztrációs feladatai a PK OTF látja el, a szerver infrastruktúrát az ELTE IIG biztosítja az ELTE Caesar 
nevű klaszterén. A felhasznált programok nyílt forráskódúak, a képek szabad felhasználású forrásból a 
http://www.freedigitalphotos.net/ portálról származnak. 
 
Budapest, 2015. június 26. 
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1. sz. melléklet 
Beleegyező nyilatkozat 
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2. sz. melléklet 

 
A Képzett mentorok a Közép-Magyarország régióban honlaphoz hozzáféréssel rendelkezők 

(2015. június 26.) 
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Dr. Bodonyi Edit  
KRE Bölcsészettudományi Kar Tanárképző 
Központ 

főigazgató, hab. egyetemi 
docens 

Dr. Dringó-Horváth Ida 
KRE Bölcsészettudományi Kar Tanárképző 
Központ 

egyetemi docens 

Dr. Felvinczi Katalin ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
dékánhelyettes, hab. 
egyetemi docens 

Dr. Gloviczki Zoltán  
PPKE Társadalom- és Bölcsészettudományi 
Kar Vitéz János Tanárképző Központ 

dékánhelyettes, intézet-
vezető, egyetemi docens 

Dr. Károly Krisztina ELTE Tanárképző Központ 
főigazgató, hab. egyetemi 
docens 

Kazán Ivett ELTE Pedagogikum Központ tanulmányi előadó 

Dr. Papp Lajos ELTE Pedagogikum Központ főosztályvezető 

Polákovits Nándor 
PPKE Társadalom- és Bölcsészettudományi 
Kar Tanárképző Tanszék 

adjunktus 

Dr. Rapos Nóra  
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Alkalmazott Neveléselméleti Tanszék 

adjunktus 

Richolm Melinda 
PPKE Társadalom- és Bölcsészettudományi 
Kar Vitéz János Tanárképző Központ 

titkárnő 

Somogyvári-Korb Attila ELTE Pedagogikum Központ informatikus, rendszergazda 
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