Segíteni, tanítani és tanulni élményekkel – Interjú Terjék Netta Lili mentor nagykövettel
A Tanítsunk Magyarországért programnak másfél éve elhivatott mentora Terjék Netta Lili, a
MATE másodéves hallgatója, aki a kölcsönös tanulás és a közösségi élmények erejét
hangsúlyozza vállalt feladata kapcsán. Kérdésünkre adott válaszai alapján az is kiderül, mi
motiválja, és miért érdemes csatlakozni a programhoz.

Terjék Netta Lili a mentortársával és mentoráltjaikkal
Milyen szakon végzel egyetemi tanulmányokat, az hogyan kapcsolódik a Tanítsunk
Magyarországért programhoz?
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem II. éves szőlész-borász mérnök hallgatója vagyok.
Valójában a szakom semmilyen módon nem kapcsolódik a programhoz, mégis összeérnek a
szálak. Szerintem az ember bárhova is keveredjen az élete során, megtalálja a neki való
lehetőségeket. Gimnáziumi éveim után egy darabig gondolkoztam a tanítói vagy óvodapedagógusi
pályán is, mivel több éve már gyerekek táboroztatásában is részt veszek nyaranta. Mindig
szívesen foglalkoztam velük, ezért is örültem, hogy rátaláltam erre a programra. Így szőlészborászként is van kapcsolódásom velük.
Hogyan szereztél tudomást a programról? Milyen impulzusok értek a felkészítési idő alatt?
Neptun üzenetben, első évesként kaptunk tájékoztatót a lehetőségről – egyből jelentkeztem. A TM
féléves felkészítő kurzusán – a koronavírus járvány miatt - online vettünk részt, ami így is
nagyszerű hangulatban telt. Ez idő alatt beleláthattunk abba is, hogy mekkora élményt jelent
mentornak lenni. Sokat adnak a felkészítő órák, mert nagyon izgalmas témákat feszegettünk, jó
volt megismerni a különböző nézőpontokat. Önismereti szempontból óriási löketet adott.
Mi volt eddig a legnagyobb élményed a programban?
Konkrétan egy élményt nem is igazán tudnék kiemelni. Minden alkalommal örömmel élem meg,
amikor lemegyünk Kállóra a mentoráltjainkhoz, akik tudják, hogy mi csak miattunk vagyunk ott. A
csillogás a szemükben valójában felülmúlhatatlan élmény.

Mi a legnagyobb kihívásod mentorként?
Az, hogy belelátunk a gyerekek mindennapjaiba és körülményeibe. Lehetőségünk van motiválni
őket, hogy kicsit másképp lássák a világot. Valójában nem szólhatunk bele az életükbe, a változást
csak ők tudják meghozni. Úgy is mondhatnám, hogy fogjuk a kezüket az úton, de a zebrán csak
ők tudnak átkelni. Ez sokszor nehéz.
Szoktatok más mentorokkal közös programokat szervezni a gyerekek társaságában?
Még szép! Egyik szaktársammal együtt kezdtünk „mentorkodni”, vele szinte mindig közösen
szervezzük a programokat. Már többször kirándultunk együtt, illetve voltunk a Csodák Palotájában
és a Tropicariumban is többek között. Alapvetően több diákkal foglalkozunk, ezért ketten könnyebb
megoldani velük a foglalkozásokat, amihez a fegyelmezés is hozzátartozik. Hagyni szoktuk, hogy
a programon kívüli gyerekek is beszálljanak különböző játékokba, ami nagyon jó formája a
csapatépítésnek. Továbbá szoktunk olyan kis létszámú beszélgetős programot is tartani, amin
jobban meg tudnak nyílni. A közös nagy programokat is nagyon szeretik, mint például a piknikezős
kirándulások.
Hogy érzed, mennyire hatásos a mentorként végzett munkád? Volt olyan konkrét gyermek,
szituáció, aminek pozitív kicsengését kifejezetten ennek tulajdonítod?
Nagyon fontosnak tartom a munkánkat. A gyerekeken egyértelműen látszik, hogy sokat jelent a
jelenlétünk. A pályaorientációs foglalkozásunkat ezen belül is kiemelném. Többen határozott célt
tűztek ki maguknak, amiért tudják, hogy érdemes lesz küzdeniük és tanulniuk.
Szerinted miért fontos a Tanítsunk Magyarországért program mind szélesebb körű
ismerete, folyamatos működése?
Mivel valósan meg tudunk változtatni nézőpontokat, valamint képesek vagyunk motivációt átadni,
mindenképp nagyon hasznosnak tartom. Rengeteg olyan kicsi, elmaradott település és iskola van
Magyarországon, ahol szükség lenne arra, hogy elmondják és megmutassák a diákoknak, hogy
tényleg lehet másképp is élni, nem muszáj a szülők esetleges rossz példáját követni az életben.
Mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik még gondolkoznak a csatlakozáson?
Mindenképpen azt mondanám, hogy akit egy kicsit is foglalkoztat a téma, az próbálja meg.
Hatalmas tapasztalatokkal lehet gazdagabb általa, ráadásul a megszerzett ismereteket a saját
életében is tudja kamatoztatni. Azt hittük, mi fogjuk tanítani a mentoráltakat, de valójában ők is
rengeteget tanítanak nekünk. Sok olyan szituációba keveredik az ember, amikor átértékeli a saját
életét. Hatalmas lelki dopping az egész. Az meg csak hab a tortán, hogy tényleg életeket tehetsz
jobbá!

Mentorált kisdiákok különböző programokon

