KÜMA mentor kézikönyv
1.5 Verzió
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1. Köszöntő
Kedves jövendő mentorok!
Üdvözöllek titeket a fedélzeten! Amikor megálmodtuk a KÜMÁ-t, az a hitünk
hajtott, hogy minél több magyar diák tudjon külföldi tapasztalathoz jutni, és így
tudjunk egy folyamatosan fejlődő Magyarországot építeni. Sajnos viszont a
külföldre jutás nem mindig a legegyszerűbben kivitelezhető. A KÜMA
Mentorprogram ennek orvosolására született meg.
Köszönjük, hogy te is segítesz minket ebben. Jó munkát!

Berényi Benjamin
elnök
KÜMA
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2. A mentorrendszer
Kezeli: mentorkoordinátor

A KÜMA Mentorprogram ötlete egyidős az egyesülettel. Egy diáknak már azt is
nehéz követnie, hogy hogyan működik az aktuális felvételi rendszer
Magyarországon, hát még máshol a világban. A külföldön való egyetemkezdés
rengeteg kihívás elé állítja a diákokat. Egy teljességgel ismeretlen rendszerbe kell
bejutniuk és integrálódniuk, ami a megfelelő háttértudás nélkül aránytalanul
nehéz helyzetbe állítja a magyar diákokat.
A KÜMA mentorok e szakadék áthidalására hivatottak. A mentorrendszer
részeként a mentorok segítik mentoráltjaikat
•
•
•

a felvételi rendszer és követelmények ismertetésével
az egyetemi élet megismerésében, a beilleszkedésben, és az ekörüli
problémák megoldásában
igény esetén lakhatással és munkával kapcsolatos információk
ismertetésével.

Persze ezekről nincs mindenkinek pontos tudása. Ezért a KÜMÁ-n belül szakmai
csoportok segítik a mentorok munkáját, így a mentorok nyugodtan fordulhatnak
ezekhez a csoportokhoz kérdésekkel.
A diákévek a legszebbek egy ember életében. Mi azt szeretnénk, hogy a KÜMA
mentoráltak ne csak öreg korukban emlékezzenek szívesen erre az időszakra,
hanem az első pillanattól kezdve élvezhessék. Ti, mint jövendő KÜMA mentorok,
ebben segíthettek.
A mentorrendszer működése
Miután
jelentkezel
mentornak,
diákokat
(mentoráltakat) osztunk be hozzád. Szeretnénk,
hogyha ez nem csupán levelezői kapcsolat volna,
hanem személyesen és/vagy Skype-on is
tartanátok a kapcsolatot és válaszolnátok a
mentoráltak kérdéseire, valamint -- egészséges
határon belül -- segítenétek nekik az esetlegesen
felmerülő problémák megoldásában.
A mentoráltaknak lehetősége van visszajelzésre,
így te is tudhatod, hogy melyek azok a területek,
amiken fejleszthetsz, s egyszersmind javíthatunk
a Mentorprogram felépítésén is.
Forrás: ancienthistory.about.com
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3. Kik vagyunk?
Kezeli: mentorkoordinátor/közösségi média koordinátor

A Külföldön Tanuló Magyar Egyetemisták Egyesülete (KÜMA), nevéből következően
a külföldi továbbtanulással foglalkozik.
Ennek fényében segíteni szeretnénk otthon tanuló diáktársainknak, hogy külföldi
tapasztalatokhoz juthassanak, de legalább ilyen fontosnak tartjuk elősegíteni a
kint végzettek visszailleszkedését a magyar munkaerőpiacra. Mindezek mellett
pedig missziónknak tekintjük Magyarország képviselését külföldön.
A kezdetek
Az Egyesület ötlete 2012 kora tavaszán született, két Londonban tanuló magyar
egyetemista segítségével. A megalakulást követően minden nagyon felgyorsult
egy, a Krétakör által kiírt pályázatnak köszönhetően, melynek végén a zsűri
nekünk ítélte az 5000 eurós fődíjat. Egyből médiasztárok lettünk, és
megkezdhettük terveink megvalósítását. (A döntő sajtóvisszhangjáról rengeteg
forrás található a Facebook oldalunkon)
Mit csinálunk?
Ahhoz, hogy valaki eljusson egy külföldi felsőoktatási intézménybe, elsősorban
információra van szüksége, ezért első lépésünk honlapra feltöltött adatbankunk
megalkotása volt. Itt különböző országokba való felvételik ismertetése, ösztöndíj
lehetőségek stb. található, de hamarosan elindul mentorprogramunk is.
Megtaláltuk első együttműködő partnereinket, például különböző országokra
„specializálódott” magyar diákszervezeteket, és folyamatosan keresünk
együttműködési pontokat további szervezetekkel.
Tisztában vagyunk azzal, hogy ahhoz, hogy valaki hazatérjen, már többre van
szüksége mint információ, ugyanakkor valós igény mutatkozik minden magyar
fiatalra külföldi diplomával, vagy akár csak egy félévnyi tapasztalattal. Többféle
forgatókönyvet is elképzeltünk arra, hogy hogyan tudnánk áthidalni e szakadékot,
ezért megkezdtük a párbeszédet hazai munkaadókkal. Az elsők között
támogatásáról biztosított minket a PricewaterhouseCoopers, valamint a Gyere
Haza alapítvány is, amely már régóta foglalkozik a külföldi magyar diákok
„hazacsábításával”.
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Mindemellett tervezzük, egy „alumni network” nevű kapcsolati háló létrehozását,
mely ötletek, startupok de akár vállalatok keltetője is lehet majd.
Ezek mellett az események mellett tervezünk más, médianyilvános
konferenciákat is, meghívott vendégelőadókkal, valamint rendszeresen
szeretnénk közös programokat, különböző rendezvényeket szervezni
társszervezeteinkkel. Ezek közé tartozik a Balassi Intézet londoni ágával, a
Hungarian Cultural Centre-rel, és a Hungarian Student Association UK-vel közösen
életre hívott, 2014-től induló programunk, ahol aktuális és örökzöld témák
körüljárása után alkalma lesz a megjelenteknek az ismerkedésre és kötetlen
eszmecserére.
Amiről nem esett még szó, az Magyarország külföldön való képviselete. Ehhez első
lépésben egy, a KÜMA által összekapcsolt közösséget kell kialakítanunk, mert egy
egész országot (kisebb-nagyobb) közösségek tudnak jól reprezentálni. Ebből a
szempontból nagyszerű volt az első rendezvényünk, mely alkalmat adott arra,
hogy tagjaink megismerjék egymást személyesen is.
Ez után új lendületet kaptunk többek között az M1, a Magyar Nemzet, az Info
Rádió megkeresésétől, melyek igazolják ötleteink, tevékenységeink hitelességét.
Természetesen mindent megnézhettek/hallgathattok a Facebook oldalunkon.
Hol találsz meg minket?
Jelentkezésedet várjuk a honlapunkon, illetve ezen az emailcímen. Minden
észrevételnek, kérdésnek örülünk a kerdes@kuma.hu emailcímen és Facebook-on.
Aktuális eseményeinkért, pályázatainkért és minden egyéb részletért látogasd a
honlapunkat, illetve kövess minket Twitteren. Ha érdekes olvasnivalókra vágysz
akkor pedig javasoljuk a blogunkat, és a GlobSpot-ot.

4. KÜMA szolgáltatások
Kezeli: mentorkoordinátor

A KÜMA a Mentorprogram mellett több területen segíti a diákokat. Szeretnénk,
hogyha a KÜMA egy élő közösséggé válna, ahol minél többen tanulhatnak és
ismerhetik meg egymást. Éppen ezért tagjaink kedvükre böngészhetnek felvételi,
ösztöndíj, munkahely és lakhatás adatbázisainkban, de -- a mentorprogram
mellett -- különböző tematikájú eseményeink alkalmat nyitnak az ismerkedésre is.
A Mentorprogram tehát nem egy önmagában álló program, hanem egy
közösségépítési folyamat szerves része, aminek azt szeretnénk, ha minél többen
részesei lehetnének.
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5. Tanulmányok
Kezeli: adatbázis koordinátor

A KÜMÁ-ban mi úgy hisszük, hogy a magyar diákok képességei nem maradnak el
külföldi társaikétól. Viszont a felvételi nem csak a képességeken, de a rendszer
helyes ismeretén is múlik. Épp ezért a Mentorprogram elsődleges célja, hogy
betömje a lyukakat a magyarországi diákok háttértudásán. Ennek céljára
építettük ki különböző adatbázisainkat (felvételi ismertetők, ösztöndíjak).
A külföldi kaland azonban nem
a sikeres felvételivel végződik -az még csak a kezdet. Éppen
ezért a mentornak segítenie
kell
a
mentoráltjait
az
egyetemen és az egyetemi
életben való eligazodásban, a
piszkos anyagiaktól kezdve a
diákszervezetek
működésén
keresztül
mindenben.
Szeretnénk, ha a mentorok
Forrás: teacherknowledge.net
meg tudnák adni a személyes
pluszt ehhez a kezdéshez (és persze a folytatáshoz is).

6. Lakhatás
Kezeli: lakhatás koordinátor

Amint a tanulmányokkal kapcsolatos
részben említettük, az út a sikeres
felvételivel kezdődik. Viszont ha nincs
hol meghúznia magát az embernek,
akkor el sem érdemes indulnia... A
lakhatás
megszervezése
még
ismerős környezetben is egész
embert kívánó folyamat, és ez
külföldön sem lesz egyszerűbb...
Mentoraink így -- immáron helyi
erőként -- segítséget tudnak nyújtani
lakhatással kapcsolatos kérdésekben is.
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Forrás: www.studentville.co.uk

7. Munka
Kezeli: adatbázis koordinátor

Ahogy az amerikai mondás tartja, az életben két
dolog biztos: a halál és az adók. Az élet külföldön
is pénzbe kerül, így sok külföldi diák kénytelen
munkát vállalni. A KÜMA Mentorprogram
részeként szeretnénk, ha a diákok legalább a
munkakereséskor tudnának energiát spórolni.
Ezért a mentorok lehetőség szerint tanácsokat
tudnak adni munkakeresés témakörben is.

Forrás: whateverisgood.blogspot.co.uk
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