HÖOK Mentorprogram – Felsőoktatási Mentorhálózat
Mentoráltjelentkezés 2019/2020

Mi is az a HÖOK Mentorprogram?
A HÖOK Mentorprogram az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által megvalósított
felsőoktatási esélyegyenlőségi stratégia része, amelynek célja a felsőoktatási rendszerben
tapasztalható esélyegyenlőtlenségek csökkentése.

Kik a mentoráltak?
A Mentorprogram a 2019/2020-as tanévben is lehetőséget nyújt jelentkezni a
Mentorprogramba, azoknak az elsőéves hallgatóknak, akik sikeresen felvételiznek a
felsőoktatásba, és a HÖOK Mentorprogram segítségére igényt tartanak.

Kik lehetnek mentoráltak?
Minden elsőéves hallgató bekerülhet a programba függetlenül attól, hogy milyen képzésben
kezdte meg tanulmányait. A Mentorprogram elsősorban azoknak a hallgatóknak kíván
támogatást nyújtani első tanévük során, akik családi körülményeik, anyagi helyzetük vagy egyéb
hátrányaik miatt úgy érzik, sikeresebben vennék az első év akadályait, ha egy tapasztalt,
felsőbbéves mentor segítené beilleszkedésüket.
A Mentorprogram kapacitásaihoz mérten igyekszik minden hallgatót támogatni, aki úgy érzi,
szüksége van erre, azonban nagy számú jelentkezés beérkezése esetén azokat részesíti előnyben,
akik szociális helyzetük alapján kedvezőtlenebb körülmények közül érkeztek, illetve első
képzésüket kezdik a felsőoktatásban.

Miért jó mentoráltnak lenni?
Így kevésbé okoz problémát a tantárgyfelvétel, a vizsgajelentkezés, nem maradsz le az ösztöndíj
pályázásról vagy a kedvezményes jegyzetszerzésről és még sorolhatnánk. Emellett
megismerkedhetsz más felsőoktatási intézmények hallgatóival is, ami segít kapcsolatihálód
kiszélesítésében.

A Mentorprogram évközben különböző programokat és rendezvényeket szervez, melyek a
program résztvevői számára ingyenesek. Számos készségfejlesztő képzéssel, kulturális és
szabadidős programmal bővíthetik ismereteiket mentoráltjaink a tanév során.

Ki is az a mentor?
A mentorált elsőéves hallgatókat egy személyes segítő, mentor, egy tanéven keresztül támogatja.
A mentor azonos intézményben és szakterületen tanuló felsőbb-éves, aki már sikerrel túl van az
elsőévesek problémáin. Legfontosabb feladata, hogy
felkészítse a mentorált hallgatót a segítség nélküli
egyetemi életre. A mentori munka kortárssegítés,
sikeressége a személyességében rejlik.

Mikor és hol jelentkezhetek?
2019. július 24. és augusztus 14. között ezen
https://forms.gle/vqAxr3Yyt9zTSmgn9 a linken az űrlap
kitöltésével.
A programról bővebb információt találsz itt:
https://www.facebook.com/hookmentorprogram/
Amennyiben kérdésed van: Boronkay Takáts Réka,
programvezető, boronkay.takats.reka@hook.hu

