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A mentor program koncepciója, célja 
 
A program célja, hogy a diákok teljes egészében megismerjék, összefüggéseiben lássák egy 
nyomda működését és a termelési folyamatokat, nemcsak a választott szakterületet. A 
későbbiekben ennek segítségével pontosabban és könnyebben tudják saját 
munkaterületüket és feladatukat azonosítani,  karrierjüket építeni.  
 
További cél, hogy az oktatási programban szereplő elméleti és gyakorlati oktatáson túl valós, 
„éles helyzetben” felmerülő feladatokkal és problémákkal ismerkedjenek meg.  
 
Végezetül cél, hogy már az iskolai időszak alatt jó kapcsolat alakuljon ki a cég munkavállalói 
közössége és a diák között, erősítse a szakmai elköteleződést. 
 
A program utolsó éves, nappali tagozatos középiskolai vagy egyetemi diákok számára szól. A 
program során a diákok egy nyomdával kötött megállapodás során  

- megismerik a nyomda teljes működését,  ide értve a kereskedelmet is, a vevőkkel 
folytatott tárgyalásoktól kezdve, a megrendelés teljesítési-gyártási folyamatán 
keresztül egészen a megrendelés lezárásáig. 

- egy-egy aktuális megrendelés, termék kapcsán részt vesznek a gyakorlati megoldási 
folyamatokban, megoldási javaslatot tehetnek figyelemmel a megrendelői 
elvárásokra és a nyomda érdekeire 

- részt vesznek / közreműködnek a munkavállalói rendezvényeken 
- elméleti és/vagy gyakorlati támogatást kapnak a záróvizsgához 
- az ösztöndíjtól függetlenül a diák külön anyagi támogatást kap a nyomdától a 

program ideje alatt 
 
A programnak NEM célja a képzés, gyakorlati oktatás. Ez iskolai keretek között történik. 
Úgyszintén NEM képezi a munkavégzés a program részét. 
 
A mentor program előnyei 
 
A cégek számára a tényleges munkavégzés előtt lehetőség nyílik a jövendőbeli munkatárs 
képességeinek és készségeinek mélyebb megismerésére, valamint annak megállapítására, 
hogy mennyire illeszkedne be a jelenlegi kollektívába. Ennek eredményeként lecsökkenhet a 
próbaidős időszak és az ezzel járó kockázatok. Ideértve az anyagi kockázatokat is. 
 
Mivel nincs a cég és diák között munkaszerződés, nincsenek jogszabályban megfogalmazott 
kötöttségek egyik fél részéről sem.  
 
A program végére kialakulhat olyan elköteleződés, amely lecsökkenti a fluktuációt és 
lerövidíti a betanítási időszakot, a szokottnál hamarabb válik teljes értékű munkaerővé. 
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A diák számára sokkal bővebb és az iskolai tananyagtól eltérő ismeretek megszerzésére ad 
lehetőséget a program. Valós feladatokon és problémákon keresztül tesztelheti a már 
megszerzett iskolai tudást, ehhez gyakorlati szakembertől kap segítséget, támogatást és 
visszajelzést. Gyorsabban lehet sikeres a munkájában, ami a jövőbeni karrierjében is 
segítséget jelent. 
A kollektíva, a jövőbeni kollegák megismerése csökkenti a beilleszkedési, munkakezdési 
frusztrációt. 
Az anyagi támogatás – az ösztöndíjon túl – további ösztönzést ad. 
 
Résztvevők 
 
A mentor a cég részéről kijelölt gyakorlati szakember, aki a program teljes ideje alatt 
figyelemmel kíséri az adott diák tudását és fejlődését. Folyamatos visszajelzést ad a cég 
vezetése és a diák számára. A keret program alapján részletesen kidolgozza a mentorált 
diákra szabott programot. Nem feltétlenül szükséges, hogy a diák szakirányával azonos 
szakember legyen. 
 
A mentorált diák a (nappali középiskolai vagy egyetemi) végzés utolsó évében jelentkezhet a 
programra egy rövid önéletrajzzal, amelyben azt is bemutatja, hogy mely területek érdeklik, 
illetve milyen területen szeretne a végzés után elhelyezkedni. 
 
A középiskolák és az egyetem a program meghirdetésével vesz részt a számára nyitva álló 
fórumokon. Közösségi média, pályaválasztási rendezvények, szórólapok stb. 
 
Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány a program pénzügyi lebonyolításában vesz részt, 
amennyiben ezt a cégek igénylik. Hasonló működéssel, mint a tanulmányok támogatása. 
 
A Nyomda- és Papíripari Szövetség  

• kidolgozza a program kereteit, kapcsolódó dokumentumokat 
• tájékoztatja tagjait és az érintett oktatási intézményeket 
• felméri mindkét oldalon a jelentkező igényeket, előzetes szűrés végez, közvetít az 

érintett felek között 
• közreműködik a program szervezésében 

 
 
A program lebonyolítása 
 
A szakképzési centrumok/középiskolák/egyetem a tanév kezdetén hirdetik meg a diákok 
között a mentor programot. Szeptember végéig megküldik a Szövetségnek a jelentkezéseket. 
 
A program – a karácsonyi szünet és vizsga időszakok kivételével – az év végéig, a záró 
bizonyítvány vagy diploma megszerzéséig szól, de minimum 3 hónapig. 
 
A program ideje alatt a diákok előre meghatározott időszakokban ismerkednek a céggel, és 
vesznek részt feladatok megismerésében, megoldásában. A diákok számára kidolgozott 
külön program kialakításában figyelembe kell venni a választott szakterületet, az iskolai és 
vizsga elfoglaltságokat, illetve egyéb, mindkét oldalon felmerülő körülményeket.  
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A cég és a mentorált diák írásbeli megállapodást köt, amely tartalmazza a diák számára 
kidolgozott külön programot, a program időtartamát, a támogatást és egyéb feltételeket. 
A cégek egységesen havi nettó 40.000 .- Ft összeggel anyagilag is támogatja a mentorált 
diákot a Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány közreműködésével.  
 
A mentor – a konkrét programtól függően – havonta, két havonta számol be a diák 
fejlődéséről, képességeiről és teljesítményéről a cégnek és a mentorált diáknak.  
A program végén készült összefoglaló értékelés egy-egy példányát megkapja a Szövetség és 
a küldő oktatási intézmény. 
 
Célszerű, hogy egy mentor egy, legfeljebb két diákkal foglalkozzon egy időben. Így több 
figyelem jut a diákra, személyesebb lehet a kapcsolat. 
 
A programban első körben csak a Szövetség tagjai vehetnek részt. Amennyiben a résztvevő 
tagok nem fedik le a jelentkező diákok számát, egyedi döntés alapján lehet bővíteni a kört. 
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