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A november 15-i Küldöttgyűlésen lettem megválasztva. Megválasztásomat  közvetlenül a 

Mentorrendszer egy passzívabb időszaka követte. Elkészült 3 kérdőív, ami a rendszer és 

a mentorok értékelésére szolgált. A gólyák egészen sokan kitöltötték a Mentorértékelést, 

a másik kettőre viszonylag kevés kitöltés érkezett.  

Decemberben megkezdődött a felkészülés a következő évi Mentorképzés 

jelentkezésének majdani reklámozására, elkezdtünk forgatni egy videót, ami szerintem 

jól sikerült és ezúton is köszönöm a részvételt a közreműködőknek és Maszlag Szilvinek 

a segítséget. A jelentkezők száma néhány szakterületen elmaradt a várttól,  de egyedül 

földrajz szakon kellett pótjelentkezést indítanunk, főleg az időközben feladók és a 

teszten kiesettek miatt. A TTK HÖK Facebook oldalán megjelenő posztokat a 

Mentorrendszerrel kapcsolatban köszönöm Kovács Fanninak, szerintem kellően 

figyelemfelkeltőek voltak. A TéTéKás Nyúzban is jelent meg egy interjú velem a 

jelentkezés reklámozásának céljából, illetve a tavaszi félév első számának a hátoldalán is 

a Mentorrendszeré volt a főszerep, a hátlap Vida Niki érdeme. 

A mentor.elte.hu-t is szerkesztem folyamatosan lehetőségeimhez mérten. 

Minden szakterületen (kivéve környezettan) választottunk Mentorfelelősöket a 

Szakterületi koordinátorokkal karöltve a Szakterületi Csoport véleményét figyelembe 

véve. Volt olyan, szakterület, ahol kicsit nehézkesebb volt, de végül sikerült a szerintünk 

alkamas embereket kiválasztani. 

Az a döntés született idén, hogy a szokásos előadások nem lesznek megtartva, ezt 

egészen alátámasztották utólagosan a Mentorrendszer értékelésre érkezett kitöltések is, 

sokan találták feleslegesnek ezeket az alkalmakat, habár volt pár ezzel ellenkező 

vélemény is. Személyesen ezzel kapcsolatban nem kaptam kritikát. A megbeszéltek 

szerint egy olyan foglalkozást tartottunk, ahol a jelentkezőknek lehetősége nyílt 

megismerni kicsit játékosan a tisztségviselőket, ezek jó hangulatban teltek. 



 

A Mentorteszten idén, ha valaki mind a 3 részből megbukott, nem írhatta meg az UV-t 

sem, emiatt voltak páran, akiktől elég korán el kellett búcsúznunk. A jelöltek közül 

voltak, akik megkerestek ezzel kapcsolatban, hogy nem tartják jó döntésnek, ennek 

ellenére is úgy gondolom, hogy nem hibáztunk, amikor így határoztunk. A teszteken 

sokan teljesítettek nagyon jól, annak ellenére, hogy szerintem egész hosszúra és kicsit 

nehézre is sikerültek. Sokan írtak UV-t, de a többség ki tudta javítani az első alkalommal 

rosszul sikerült tesztrészét. Kicsit csalódott voltam egy-kt kérdésre adott válasz miatt, 

de talán ezek a hibák korrigálhatóak a későbbiekben. 

A Mentorkirándulás alapvetően jól sikerült, habár voltak elemek, amik kicsit 

visszavetették a hangulatot. A csúszás a végére sok lett, így aki korán kezdte, nagyon 

sokat várt az eredményhirdetésre, de ebből én is tanultam. Máshogy kell felépíteni egy 

ilyen állomásos vetélkedőt a továbbiakban. 

A Játéknap kellemes hangulatban telt, szerencsére az időjárás sem szólt közbe. Pár 

jelölttől informálódtam róla, hogyan érzeték magukat és ők pozitívan nyilatkoztak a 

programról.  

Volt egy meglepetés programunk is, ami bár nem úgy sült el, ahogy eredetileg szerettem 

volna, de így is élvezhető volt. Az alap ötlet egy kincskeresés volt az Állatkertben, de 

sajnos ennek a finanszírozását nem tuduk megoldani és nem szerettem volna, ha a 

mentoroknak kerülne pénzbe egy képzési eseményen való részvétel, így alternatív 

helyszínként a Városligetet választottuk. A kincskeresés állomásait a szakterületi 

koordinátorok és a mentorfelelősök alkották. A mentoroknak saját maguktól kellett 

megfejteni a feladványokat és teljesíteni az állomások feladatait. 

A szóbeli vizsgák is sikeresen lezajlottak. Minden szakterületen kiválasztottuk a 

2017/2018-as tanév mentorait. Köszönöm mindenkinek a közreműködést!  

Mentorok száma szakterületenként: 

Biológia: 10 

Fizika: 9 

Földrajz: 5 (Valószínűleg lesz egy felkért 6. mentor is.) 



 

Földtudomány: 8 

Kémia: 10 

Környezettan: 4 

Matematika: 9 

Tanári: 12 

A Mentorhétvége május első hétvégéjén kerül megrendezésre a szentendrei Pap-sziget 

Campingben. A programban szerepel 3 tréning és természetesen csapatvetélkedők is. 

A Mentortábor tervezett időpontja július 21-23. Ide szeretnék meghívni olyan embereket 

(a BME-ről kerestem meg valakit ezzel kapcsolatban), akik kicsit tudnak mesélni a náluk 

működő tankörös rendszerről, amennyiben többet tudok majd ennek a felepítéséről és 

bevezetéséről a mi Karunkon. 

Megválsztásom óta lelkiismeretesen végeztem a munkámat és megtettem mindent, amit 

tudtam, hogy kicsit fejlesszem a Mentorrendszert. Remélem ez majd a mentorok 

munkájában is látszódni fog. 

Köszönom Mindenkinek a segítséget, aki bármivel is hozzátett a munkámhoz és a 

képzéshez! 

Sajnos a Záró Küldöttgyűlésen nem tudok részt venni, ha kérdésed van kérlek írj és 

válszolni fogok! 
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