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Nyári teendők: 

 

1. Mentortábor 2016.07.22-2016.07.24. 

A mentortáborban szakterületünk mentorai 

teljesen összekovácsolódtak, az ismétlő tesztet 

sikeresen teljesítették, az előadások alkalmával 

új ismereteket is kaptak, melyek hasznosak 

lesznek az őszi féléves munkájuk során. Akadtak  

némi nehézségek (gólyatábori ismerkedés a 

csapatvezetőkkel -> az időjárás miatt illetve idő szűkében) ezeket próbáltuk 

megoldani, csapatépítő játékokat játszottunk. A tábor utolsó napján pedig 

megbeszéltük a gólya-mentor találkozó időpontját és menetét.  

 

2. Gólya-mentor találkozó 2016.08.19. 

A gólya-mentor találkozóra nagy örömünkre rengeteg gólya érkezett, minden szakról 

(földrajz,földtudományi, tanári), ahol megismerkedhettek mentoraikkal, a 

szakterülettel, bemutatkozott a Földrajzos Klub és az EGEA. Volt körbevezetés a 

campuson, így a szorgalmi hét kezdetével már könnyebben tájékozódhatnak az 

elsőévesek. 

 

3. Geo-bio gólyatábor 2016.08.22-2016.08.28. 

Gólyatáborunkban, nemcsak mint szakterületi koordinátor vettem részt, hanem 

csapatvezetőként is működtem, így még jobban megismerhettem az elsőéveseket, 

tanácsokkal láttam el őket, kérdéseikre válaszoltam. A szakos nap jól sikerült, 

szerencsére mind két szakról érkezett oktató, így kötetlen beszélgetés keretein belül 



tájékozódhattak a szakirányokról, tárgyakról. A földrajzos előadáson például játékos 

feladatokkal készültek, amely nagy sikert aratott. 

 

Beiratkozás 2016.09.05. 

A beiratkozás napján kicsit tartottam az esetleges logisztikai problémáktól -> két 

külön teremben a két szak, de sikeresen megoldottuk, mindenki sokat segített, a 

mentorok- és felelősök készséggel álltak rendelkezésünkre. Így minden előadás 

gördülékenyen zajlott le. Bemutatkoztak a szakterület civil szervezetei is (EGEA, 

Földrajzos Klub). 

 

+Földes Gólyakisokos 

A nyár folyamán a mentorokkal és pár aktív szakterületi taggal elkészítettünk egy 

gólyakisokost, mely nagy segítség lesz az elsőévesek számára, illetve 

megismerkedhetnek írásos formában is a Földrajzos Klubbal és az Egeával. 

Nyomtatása folyamatban van, szerencsére sokat segített a lap megszerkesztésében 

László Lívia, a grafikában pedig Vida Nikolett segédkezett nekünk. 

 

Tervek az őszi félévre 

Szeptember végéig tartunk egy bevonót az elsőéveseknek, hogy még jobban 

beleláthassanak karunk és szakterületünk közéletébe (utánpótlás szükséges!) 

Szeretnénk időben elkezdeni a gólyaavató szervezését melyet minden bizonnyal 

szeptember végén tartanánk egy geo-bio bulival egybekötve, illetve minél több 

játékestet és programot, kirándulást szervezni az ősz folyamán, ameddig a jó idő 

engedi (több szakterülettel, Földrajzos Klubbal). 

Jövő tavasszal mi szervezzük az Országos Geográfus Találkozót, melyet már legkésőbb 

októberben el kell kezdenünk szervezni. 

 

 

 

Összefoglalás 

A nyár folyamán igen elfoglalt voltam, viszont próbáltam minél jobban figyelni a 

mentorokra, ha kellett igaz csak keveset is, de besegítettem a gólyatábor 



szervezésében. Olykor emlékeztetni kellett pár teendőmre, melyeket evidens lett 

volna időben teljesítenem. Ezeket pótoltam és tanultam hibáimból. Sokszor kerestek 

meg online és személyesen problémákkal, melyeket próbáltam minél előbb 

megoldani.  

 

Szeretném megköszönni az elmúlt időszakbeli segítségeteket! 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

 

Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen 

akár online felületen keresztül!  

Budapest, 2016.09.09. 
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