
 

Mentorkoordiátori beszámoló 
ELTE TTK HÖK 

 

Bevezető: 

Megválasztásom után szinte közvetlenül megpróbáltam a lehető legnagyobb        

lendülettel nekilátni a feladataimnak - úgy gondolom sikerrel. Az elmúlt két hónap            

során sikerült a pozícióval járó elvárások teljesítéséhez szükséges ritmusba bele          

tanulnom, és azt gondolom sikerrel láttam el a feladataimat. 
 

Időrendi bontás: 

2018. október 9: megválasztásom időpontja 

2018. október 15: MeCs - Mentor csoport ülés 

Az első MeCs-emet bemutatkoztam a mentoroknak. Ezzel egyik célom az          

volt, hogy a Benkovits Ádám lemondása óta eltelt 2 hónap után jelezzem: van             

mentorkoordinátor, és akinek szüksége van esetleg rám, tudja kit és hogyan lehet            

elérni. Ahogy azt várni lehetett, szerencsére nem volt rám nagyobb szüksége a            

mentorok közül személyesen senkinek. A megjelenők száma a teljes mentor          

létszámhoz képest csekély volt, külön szeretném megköszönni a biológia szakterület          

mentorainak aktív részvételét. A bemutatkozásomat követően felmértem a csoport         

igényeit az általam felmerült cselekvésekkel kapcsolatban. Végül egy kedves mentor          

javaslatára ismertettem pályázatomban már összefoglalt terveimet a jövő évi         

mentorrendszerrel kapcsolatban. Összességében sikerként gondolom elkönyvelni az       

eseményt. 

2018. október vége - november eleje: 

● mentortánc koordinálása - köszönöm Végh Stellának a koreográfus, és         

tánctanári feladatok ellátását, valamint Tuza Benedek aktív segítségét        

a technikai problémák felmerülésekor 

● mentorpulóver rendelése - a mentorpulóverek rendelése sikeresen       

lezajlott 

2018. november 12: elindult az MMGV, egyenlőre 105 kitöltőnél járunk, ami           

csekély 

2018. november 16: ÁJK - TTK Gólyabál, gólyaszoba sütivel való megtöltése, és            

egyéb felmerülő helyzetek 
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2018. november 21: elindult az MMSzV és az MRÉ 

2018. november 28: mentorbevonó 

A mentorbevonó sikerrel lezajlott. A megjelenő érdeklődők közel megtöltötték         

az Eötvös termet (0.83). Az elején kicsit rövidre sikerült bevezető beszédem után            

szakterületekre oszlottak az érdeklődők, és az előző rendszer felelőseivel, valamint          

a szakterületi koordinátorokkal közösen beszélgettek a rendszerről. Megjegyezném,        

hogy amennyiben utódaim tervezik megtartani az előbbre hozott rendszert, eddigre          

érdemes lehet megpróbálni új mentorfelelősöket választani, ugyanis ennek az         

eseménynek az egyik fontos eleme szerintem, hogy a leendő mentorjelöltek          

megismerjék a rendszer alapjait, és ennek része a felelős is. A szakos            

beszélgetésekre egyesével benézegettem, a felmerülő kérdésekre reagáltam.       

Összességében az egyik szakterület erős alulreprezentáltságától eltekintve       

eredményes, és remek bevonót tudhatunk magunk mögött. 

2018. december 1: önkéntesség az idei mentorokkal 

Ennek az eseménynek a történéseit nem tudom egyenlőre nem tudom leírni,           

ugyanis a beszámoló írása a tényleges esemény előtt történik. 6-8 fő megjelenésére            

számítok, a Noé Állatotthonba megyünk segíteni. 
 

Befejező gondolatok: 

Bár az elmúlt 2 hónapban már nem volt dolgom a mentorrendszer góliáti            

feladataival, ugyanis véget ért a mentorok képzése, és a gólyák egy hónapja az             

egyetemen voltak, mire megválasztásra kerültem, mégis megpróbáltam minél többet         

tenni. A Mentorkoncepció, valamint annak szabályzati része is megírásra került. A           

szabályzati rész Horváth Lucával közösen került megfogalmazásra. Emellett        

általános teendőimet, mint például a fogadóórám megtartása, hiánytalanul elláttam.  

Amennyiben bárkinek kérdése van, örömmel várom. Mindig vevő vagyok az          

építő kritikára is. 
 

Budapest, 2018. november 30. 

Józsa Kornél 

Mentorkoordinátor 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

+36205776670 
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