
 

 

A Fazekas TANdem Program működése 
 

 
1. A program célja 

 

 A Fazekas TANdem egy speciális tanulástámogatási program, amelynek lényege és 
különlegessége, hogy egy-egy tantárgyban vagy anyagrészben jól teljesítő, biztos tudással 
rendelkező diákok segítenek, az adott tantárgyban, tananyagrészben lassabban haladó vagy 
épp elakadó diáktársuknak. 

 
2. A TANdem tanító tagjának kiválasztása 

 

 Az a tanuló, aki úgy érzi, valamilyen tantárgyból szívesen vállalna korrepetálást jelzi ezt a 
programot koordináló könyvtárostanároknak, megfelelő szakos tanárának vagy az 
osztályfőnökének.  

 Az osztályfőnöknek és a szaktanárnak írásbeli hozzájárulást kell adnia a programba 
kerüléshez. (A hozzájáruláshoz kész sablonok állnak rendelkezésetekre, melyek a 
könyvtárban kinyomtatva érhetők el. ) A megadott engedély a könyvtárostanár, a szaktanár 
vagy az osztályfőnök kezdeményezésére visszavonható. 

 A diákok közösségi szolgálatként számolhatják el ezt a tevékenységet – amennyiben erre 
szükségük van –, amelyet majd a könyvtárostanárok hitelesítenek a naplóban. 

 Az engedéllyel rendelkező diákok neveit, a külön erre a célra fejlesztett felületre a 
könyvtárostanárok feltöltik, a megfelelő tantárgy és témakör alá. 
 
 

3. Jelentkezés a TANdem Programba tanítványnak 
 

 Amennyiben egy diák szükségét érzi a korrepetálásnak, akár önállóan, akár szaktanári 
javaslatra jelentkezik a könyvtárostanároknál, akik segítik a megfelelő tanár kiválasztását, 
majd segítik a tanárral történő kapcsolatfelvételt. 

 Szükség esetén a tanítvány kérheti, hogy programbeli részvétele csak a programhoz 
kapcsolódó adminsztrációban szerepeljen, az elektronikus felületeken ne jelenjen meg. (Ezt 
az első találkozás esetén kell említeni, amit a tanárok rögzítenek.) 
 
 

4. A korrepetálási folyamat és adminisztrációja 
 

 A korrepetálási alkalmakról a könyvtanárosokat előzetesen tájékoztatni szükséges, azokat 
rögzíteni kell. 

 A korrepetálás minden esetben a könyvtárban zajlik, tanórák után, a könyvtár nyitvatartási 
idejében. 

 A korrepetálási alkalmak létrejöttéről a könyvtárostanárok papír alapú, aláírt igazolást 
adnak, azokat adminisztrálják. 

 Mind a korrepetáló, mind a korrepetált tanuló havonta értékelést ad. Ezzel ösztönözzük, 
hogy mindkét fél a lehető legkomolyabban vegye az órákat, mind készültségben, mind 
magaviseletben. 

 
  



 

 

5. A TANdem Program működtetése – a TANdem csoport 
 

 A program felelőse az iskolavezetés előzetesen arra kijelölt tagja, aki teljes felelősséget vállal 
a program működéséért és működtetéséért, képviseli a projektet, patronálja azt. 

 A program koordinálói az iskola könyvtáros tanárai. Ők végzik: 
o a programba jelentkező diákokkal kapcsolatos adminisztráció felügyeletét; 
o a tanári ajánlások meglétének ellenőrzését; 
o a korrepetációs alkalmak adminsztrációjának felügyeletét és ellenőrzését; 
o a közösségi szolgálattal kapcsolatos adminsiztrációt. 

 A programot koordináló diákcsoport: 
o adminisztrációra és kommunikációra szolgáló webes felület kialakítása és 

üzemeltetése; 
o a program népszerűsítése az iskolában; 
o a programmal kapcsolatos adminisztráció segítése, on-line felület kialakítása. 

 Programot támogató rendszergazda: 
o felügyeli és segíti az on-line felület kialakítását; 
o nyomon követi és biztosítja az on-line felület működtetését; 
o ellenőrzi az on-line felülettel kapcsolatos biztonsági és adatvédelmi kérdéseket. 

 
 


