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Társadalmi innovációs mentorképzés  
 

 

2020. év végén elindult egy úttörő kezdeményezés Magyarországon 

(https://www.elte.hu/innovacio/tinlab), a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium 

(TINLAB), mely célja a társadalmi innováció nemzeti szintű fejlesztési keretrendszerének 

kidolgozása.  
 

Ennek szerves részét képezi a társadalmi innovációs mentor képzés, mely során a cél a társadalmi 

innovációs projektek mentorálási folyamatainak és a mentor szerepének megismertetése, elméleti 

és gyakorlati képzésen való elsajátítása és begyakorlása. A mentorképzés során a résztvevők 

számára definiálásra kerül a társadalmi innovációs projektek menedzsment szintű és megvalósítási 

folyamatai, a mentor szerepe, az üzleti modellek, a piackutatás, a networking, a kommunikáció és 

a társadalmi hatásmérés.  

 

A TINLAB célok elérése érdekében kiemelt feladatunk a társadalmi innovációval kapcsolatos 

tudás terjesztése, szakemberek felkészítése és a szakmai hálózat kiépítése. A társadalmi innovációs 

mentor képzés egy 60 órás videós, online és személyes modulokból álló (1 óra = 45 perc) 

gyakorlatorientált képzés.  

 

Mit kínál a képzés? 
 

- Új szemléletmódot 

- A társadalmi innováció folyamatának megismerését 

- A társadalmi innovációs projektek mentorálásához szükséges kompetenciák fejlesztését 

- Jó gyakorlatok megismerését 

- Egy új szakmai fórumhoz csatlakozás lehetőségét 

  

Kinek szól?  
 

Minden olyan szakembernek (állami, akadémiai, gazdasági, civil szektorból), aki társadalmi 

innovációs projekteket kezdeményez, menedzsel, támogat, vagy a jövőben szeretne mentorként 

tevékenykedni, nyitott az új kezdeményezések iránt, és szívesen csatlakozik egy most létrejövő 

szakmai hálózathoz. A képzéseket az ELTE, a Miskolci Egyetem és a Pannon Egyetem valósítja 

meg azonos tartalommal, ugyanazon oktatók bevonásával, de eltérő ütemezéssel. 
 

Jelentkezés előfeltétele: 

Meglévő felsőfokú végzettség és sikeresen elvégzett Társadalmi Innovációs Menedzser/Kutatási 

és Innovációs Menedzser képzés, vagy az előírt szakmai végzettség hiányában minimum 2 év 

szakmai gyakorlati tapasztalat a fókuszterületek valamelyikén projektmenedzsmentben vagy 

szakmai megvalósításban 

 

 

https://www.elte.hu/innovacio/tinlab
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Megszerezhető végzettség és további lehetőségek: 

A képzést sikeresen elvégzők “Társadalmi Innovációs Mentor” felnőttképzési tanúsítványt 

kapnak. 

Képzőintézményi ajánlással lehetőséget kapnak a TINLAB mentorhálózatához való 

jelentkezéshez. További információk ezzel kapcsolatban Hollósi Szabolcsnál érhetők el a 

mentor@harfaalapitvany.hu email címen és a +36 30 2277 559 számon. 

 

Jelentkezés:  
 

A részvételi szándékot a lenti e-maileken kérjük jelezni, és az e-mail megérkezését 

követően küldjük meg az adatigénylést. A rendelkezésre álló helyek képzésenként 12 fő. 

 

Jelentkezési határidő:  

2022. április 14. 16:00 óra 
 

Miskolci Egyetem képzése 

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000298 

Jelentkezési cím: mentorius@uni-miskolc.hu (Varga- Fábián Renáta) 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: + 36 46 565-484 

ELTE képzése 

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000005 

Jelentkezési cím: innovacio@innovacio.elte.hu (dr. Szőnyegi Zsuzsanna) 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 411-6500/3156 

Pannon Egyetem képzése 

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000101 

Jelentkezési cím: hubert.nikolett@gtk.uni-pannon.hu (Hubert Nikolett) 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36 88 624-000/ 6151  
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A képzés a résztvevők számára díjmentes, de a jelentkezés benyújtásával kötelezettséget kell 

vállalni a képzés elvégzésére (max. 10%-os hiányzás megengedett, a személyes jelenlétet igénylő 

órákról a hiányzás nem megengedett). A képzés eredményes elvégzésének a feltétele a megfelelő 

számú jelenlét és a közös munkafolyamatokban való aktív részvétel. A képzések online csoportos 

és egyéni munkában (összesen 22 órás online platformon megvalósuló képzési alkalommal, 14 

órányi videós tananyagok önálló feldolgozásával és 24 órás személyes gyakorlat keretében) 

valósulnak meg az alábbi ütemezés szerint: 

 

 


