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Tevékenységek:  

• nov 14. Megválasztásom napja 

• dec 01. Mentorrendszer értékelése 

• dec 10. MMGV - MENTORI MUNKA GÓLYÁK ÁLTALI VÉLEMÉNYEZÉSE 

• dec 12. MMSZV - MENTORI MUNKA SZAKTERÜLET ÁLTALI VÉLEMÉNYEZÉSE 

• dec 13. Nyúz – Mentorkoordinátori köszöntő és 2 Mentorinterjú 

• dec 16. Mentorkoncepció leadása 

• dec 19. KGYval közreműködve megszületett a végleges Mentorkoncepció 

• dec 30. Elindultak a Mentorfelelős jelentkezések  

• jan 28. Mentorfelelős jelentkezés lezárása 

• feb 3. 2017-18-as Mentorrendszer búcsúztatása és köszönetnyilvánítás 

• feb 5. Az összes Mentor megkapta az értékelését 

• márc 6. Minden szakterületen rendelkezünk legalább egy Mentorfelelőssel 

• márc 20. 18:00 Mentorteszt 

• márc 22. 18:00 Mentorteszt 

• márc 25. Mentorkirándulás 

• márc 26. Mentortesztre való szocos felkészítés 

• márc 27. 18:00 Mentorteszt UV 

• ápr 12. PÓT UV 

• ápr 14. Játéknap 

• ápr 16. Tanári Szóbeli 

• ápr 17. Matek/Kémia Szóbeli 

• ápr 18. Fizika Szóbeli 

• ápr 19. Biosz Szóbeli 

• ápr 20. FF Szóbeli 

• ápr 28-29-30 Szimuláció (Bódvarákó) 

Megválasztásom óta, ahogyan a fenti lista mutatja nem tétlenkedtem és igyekeztem minél többet 

kihozni a Mentorrendszerből. Véleményem szerint ez sikerült is és úgy érzem, hogy az idei Mentorokkal is 

sikerül olyan jó kapcsolatot kiépítenem, mint a tavalyival. A következő sorokban röviden leírom, illetve 

értékelem az egyes mérföldköveket és eseményeket. 

A Mentorrendszer értékelésével nem vagyok teljes mértékben megelégedve és ezzel nem a 

beérkezett kritikákra célzok, hanem jóval inkább azok darabszámára. Véleményem szerint elég elszomorító, 

hogy csak 25 kitöltött űrlap került kitöltésre. 

  



    
Az MMGV sokkal nagyobb sikert aratott a maga 161-es kitöltésével, de ekkora hallgatószámnál 

szerintem még ez sem elegendő. A kitöltött űrlapokból az a következtetés vonható le, hogy a gólyák nagy 

része teljes mértékben meg volt elégedve a hozzájuk rendelt mentorral/mentorokkal. Legtöbb értékelés a 

tanáris és bioszos Mentorokra érkezett. A legkevesebb a matekos Mentorokra. Sajnálatos módon több mint 

10 Mentorra semmilyen értékelés nem érkezett be. 

Az MMSZV-t szintén kevesen töltötték ki. Véleményem szerint legalább a Szakterületi 

Koordinátorok és a szakos Mentorfelelősök töltsék ki a jövő évit. 

Az őszi félév utolsó Nyúzában Tóth Bálint főszerkesztő közreműködésével megjelent a 

Mentorkoordinátori köszöntő és megszületett 2 interjú melyben a Mentorok mondják el, miért is jó 

Mentornak lenni. A Mentorjelentkezés közeledtével tervezünk még Bálinttal hasonló együttműködést, hogy 

ezzel is népszerűsítsük a rendszert. 

A Mentorkoncepcióval meggyűlt a problémám, hiszen még sosem írtam hasonlót és mintának 

sikerült megtalálnom talán még a legelsőt, de azért igyekeztem a legjobbat kihozni belőle. Végül a 

Küldöttgyűléssel karöltve december 19-én megszületett a 2018-19-es Mentorkoncepció. 

Minden szakterületre érkezett be Mentorfelelős pályázat. Néhány szakterületre több is. Voltak 

jelentkezők, akik már felkerestek, hogy szóban is ismertessék elképzeléseiket, illetve feltegyék kérdéseiket, 

hogy hogyan is gondolom ezt a pozíciót, milyen szerepkört kellene betölteniük. 

Február 3-án, mikorra már ténylegesen véget ért a félév és a Mentorok munkája megköszöntem 

minden Mentornak a közreműködését, mellyel a Mentorrendszert segítette. 

Február 5-én azok a Mentorok, akikre érkezett be értékelés egy word dokumentum formájában 

meg is kapták azt. 

Miután sikerült minden szakterületre Mentorfelelőst választani neki is álltam velük összerakni egy 

olyan kreatív csapatot, amelyet már a megválasztásom előtt a pályázatomban is ígértem. 

A március többnyire a Mentortesztekkel telt, de ezekkel semmi probléma nem volt, csak a szokásos 

lemorzsolódás. Ezek mellett volt egy Mentorkirándulásunk Hűvösvölgyben, amely a visszajelzések szerint 

nagyon jól sikerült. Egyedül az időjárásra volt probléma, de ezt ugye én se tudom szabályozni. 

Március 26-án Dohány-Juhos Nikolett tartott a Mentorjelölteknek korrepetálást, amelynek meg is 

lett az eredménye. 

A Játéknapra idén a Feneketlen tónál került sor, amely akkora sikert aratott, hogy némely 

szakterület az esemény után 4 órával is a helyszínen tartózkodott és az ott elsajátított játékokat játszotta. 

Április második fele a Szóbelikkel lett egész. Minden szakterületen sikerült a kiválogatás és 

majdnem mindenhol eredményesen is zárult. Csütörtökön (04.26.) megejtünk egy Tanáris Pótképzést, 

merre már jelentkezőket is találtunk. Ennek az eredményét a beszámolóm kiegészítésénél szeretném 

prezentálni. 



    
Pillanatnyilag úgy érzem, hogy egyetlen dolgot nem sikerült megvalósítanom a terveimből, amely 

a Mentor+, bár ezt még bőven el tudom képzelni a képzés része ként, hiszen augusztus végéig még rengeteg 

időnk van. 

 

Hogyan tovább? 

Előttünk van még egy Szimuláció, melyet Mentoraink már nagyon várnak. 

A közeljövőben kiválasztásra kerül az idei Mentorlogó. 

Hamarosan elkezdjük összeállítani a Mentorpárokat, illetve Mentortriókat. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Minden kérdésre örömmel válaszolok telefonon, emailben, törzsi tánccal, füstjelekkel, vagy személyesen a 

Küldöttgyűlésen. 

Benkovits Ádám 

Mentorkoordinátor 

ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

0620/232-3356 
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