
 

Mentorkoncepció 
ELTE TTK HÖK Mentorrendszer 

2018 - 2019 
 
Tervezett képzési események: 

Gyakrolati oktatás: a mentorok számára alapvető, és elengedhetetlen gyakorlati         

tudásanyag átadására szánt 30-45 perces alkalmak. Hetente 2, azonos témájú          

alkalmat jelölnénk ki, közösen a mentorjelöltekkel. A mentorkisokos kiadása után          

kezdődnének, a jelöltek a kiselőadásra már a kisokost elolvasva érkeznek. Az adott            

témában érintett tisztségviselő, vagy a mentorkoordinátor tartják az alkalmakat. 

Az oktatások témái szociális ügyek, tanulmányi ügyek, és általános dolgok          

lennének. Az oktatáson való részvétel kötelező lenne azon jelölteknek, akik még           

nem voltak mentorok, és az elmúlt évek változásait összefoglalnánk azok számára,           

akik már voltak mentorok egy külön alkalommal. Azok, akik már voltak mentorok,            

csak ide lennének kötelesek eljönni. 

Játéknapok: a mentorok töltenék be az elmúlt években létező csapatvezetők          

helyét a gólyatáborban. Emiatt természetesen szükségük lenne valamivel több         

csapatvezetői képzésre, mint amennyit eddig szokás volt kapniuk, így az eddigi 1            

darab játéknap helyett ezek száma felmenne 3-5 darabra, és a mentortábor során is             

lenne erre idő szánva. Ezeknek az időpontja előre meg lenne állapítva, az            

időbeosztásba egy tervezet került, amennyiben a mentorjelöltek nem tudják azokat a           

dátumokat támogatni, előfordulhat áthelyezésük. 

A játéknapok a gyakori, 5 lépéses csapatépítés eszközei köré lennének          

felépítve: névtanulós, ismerkedős, közösségfejlesztő, érintés - touch, bizalom. A         

megjelenés mindenki számára kötelező lenne. 

Mentorkirándulás: a mentorjelöltek szakterületi csoportokban, a      

mentorfelelőseikkel, és szakterületi koordinátoraikkal egy csapatban vesznek részt a         

programon. A cél a mentorjelöltek számára, hogy megismerjék egymást, a felelősök,           

és szakterületi koordinátorok számára, hogy megismerjék a jelölteket. A program          

egy Budapestről könnyen megközelíthető délelőtti túrára alkalmas területen lesz. Az          

előre kijelölt útvonal mentén a szakterületek állomásokat állítanak ki, melyeknek          



 

célja, hogy a mentorok közös munkáját könnyebb legyen felmérni, és Ők           

egyszerűbben megismerkedjenek egymással. 

Mentortábor: az elmúlt évekhez hasonlóan nyáron, a gólyák érkezése előtt          

tartanánk egy mentortábort, aminek célja elsődlegesen a mentorok tudástárának         

frissítése az esetleges képzés óta történt változások ügyében. A csapatépítés köré           

is épülne egy foglalkozás, hogy mindenképpen készen álljanak a csapatvezetéssel          

kapcsolatos minden teendő teljesítésére. A mentortáborban szintén újra felmérjük a          

mentorok tudástárát szociális, és tanulmányi ügyekben is, hogy teljes         

bizonyossággal mondhassuk: a képzés lezárásakor teljes biztonsággal mindent        

tudnak, amire csak szükségük lehet. 

Mentorteszt: a teszt az elmúlt évekhez képest változáson esne át. A teszt elején             

lenne egy egy beugró rész, amibe előre megírt kérdésekből kerülne néhány           

kötelező, valamint néhány véletlenszerűen kiválasztott. A beugró teljesítéséhez a         

megszerezhető pontszám 90%-a szükséges. A teszt 2 teljes értékű modulja          

szociális, és tanulmányi ügyekből állna, elméleti és gyakorlati kérdésekkel egyaránt.          

A teljesítéshez a megszerezhető pontszám 80%-a szükséges. Amennyiben a teszt          

beugróján bukik valaki, nincs lehetősége tesztet írni, de az utóvizsgán részt vehet,            

és teljes értékű mentortesztet tehet. Az egyik modul bukása esetén elég az adott             

modult ismételni, azonban amennyiben a sikeres beugró után valaki mind a kettő            

modult bukja, az utóvizsgán a teljes tesztet, beugróval együtt ismételnie kell. 

 

Kiválasztás: 

A Mentorkoncepció szabályzati részében (ELTE TTK HÖK Alapszabály 1.         

melléklet 4.§) foglaltakkal összhangban a kiválasztás menete az alábbi: a képzési           

eseményeken nyújtott teljesítmény alapján, valamint a sikeres mentorteszt után         

megejtendő beszélgetés nyomán alkotott szubjektív véleménnyel megalapozottan       

ítélődnek meg a mentorjelöltek. 

 

Időbeosztás: 

● Mentorbevonó: 2018. november 28. (szerda) 

● Mentorjelentkezés kezdete: 2018. december 3. (hétfő) 



 

● Mentorfelelősök tervezett kiválasztása: 2019. február 8-ig (péntek) 

● Mentorjelentkezés tervezett vége: 2019. február 17. (vasárnap) 

● Tervezett játéknapok: 2019. február 23, március 9, március 30, április 20, és            

esetlegesen május 11. Az időpont a mentorjelöltekkel való egyeztetés alapján          

változhat. (mind szombat) 

● Mentorkisokos tervezett kiadása: 2019. március 1. (péntek) 

● Gyakorlati oktatások: 2019. március 4 - 29. (hétfő - péntek) 

● Mentorkirándulás: 2019. március 23. (szombat) 

● Mentor elbeszélgetések: 2019. május 6 - 17 között, szakterületi igényekhez          

igazodóan. (hétfő - péntek) 

● Mentortábor: 2019. július 18 - 21, vagy 19 - 21. (csütörtök - vasárnap, ill.              

péntek - vasárnap) 

● Gólyák érkezése (ponthatárok): 2019. 07. 22 - 28. (hétfő - péntek) A            

tapasztalat azt mutatja, hogy a ponthatárok július utolsó egész hetén kerülnek           

kihirdetésre, de erre vontakozó pontos információ a koncepció írásakor nincs          

birtokomban. 

 

Utószó: 

Az itt leírt tervezet a rugalmasság megőrzésének céljával lett összeállítva. Mivel           

egy nagyjából 120 embert megmozgató rendszert előzetesen 1 évre megtervezni          

nem egyszerű feladat, így a koncepciótól a rendszer döntéshozói beleegyezéssel          

eltérhetnek. 

 

Készült:  

Budapest, 2018. november 

Józsa Kornél sk. 


