
 
 

Mentorkoncepció 
ELTE TTK HÖK Mentorrendszer 
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Képzési események: 

 

Felkészítő előadások: A mentorkisokos kiadása után a március 9-i, illetve a március 16-i valamint a 

március 23-i héten a mentorjelöltekkel egyeztetve 3-3 alkalommal egy-egy 45-90 perces előadás 

tanulmányi, illetve ösztöndíjas, valamint rendszeres szociális támogatás, esélyegyenlőség és lakhatás 

témakörben a jelöltek számára, melyen a megjelenés kötelező és ellenőrzött. Ezeket az előadásokat 

ideális esetben az érintett tisztségviselők, végsősoron pedig a mentorkoordinátor tartja meg. Ezekre a 

jelölteknek felkészülten kell érkezniük, és a legfontosabb információk ismertetését követően 

lehetőségük nyílik a kérdéseik feltételére. 

  

Játéknapok: Minden jelölt számára kötelező esemény, ahol a jelenlét ellenőrzött. Az előző évhez 

hasonlóan tematikus alkalmak sorozatával a jelöltek kisebb csoportokban interaktív módon sajátíthatják 

el a különböző játékokat, miközben egymást is jobban megismerhetik. Az eseménysorozat célja, hogy 

minden jelölt tisztában legyen a csapatépítés lépcsőfokaival, hogy helyesen alkalmazhassák majd a 

Gólyatáborban, amikor közösséget kell kovácsolniuk a csapatukból. Ehhez mérten március 7-e a 

névtanulós és az ismerkedős-, április 4-e a közösségépítő-, április 18-a az érintéses-, április 25-e pedig 

a bizalomjátékok tanulásáról/tanításáról fog szólni. 

 

Mentorkirándulás: Egésznapos állomásos túra március 21-én szakterületek szerinti bontásban a 

szakterületi koordinátor és a szakos mentorfelelős vezetésével, melyen a megjelenés kötelező és 

ellenőrzött; célja pedig, hogy a mentorfelelős és a szakterületi koordinátor jobban megismerje a 

jelölteket, illetve a jelöltek is őket és egymást. Ennek helyszíne egy könnyen megközelíthető, sík 

területekkel is rendelkező, csendes, túrázásra alkalmas hely, ahol minden szakterület a kijelölt útvonalon 

forgószínpad szerűen megy végig, miközben állomásokon vesz részt, amit az egyes szakterületek 

képviselői tartanak a jelöltek számára; ezzel is segítve a jelöltek csapatmunka- és problémamegoldó 

képességeinek felmérését a mentorfelelős és a szakterületi koordinátor számára. 

 



 
 

 

Mentorteszt: Március 30. és április 03. között 2 alkalommal lesz lehetőség megíni, amit a 

mentorjelöltekkel és a mentorfelelősökkel, valamint a szakterületi koordinátorokkal közösen jelölünk 

ki. Az egyéb kategória az elmúlt évhez hasonlóan marad beugró, 90%-os minimum teljesítéssel. A 

tanulmányi, ösztöndíjas és szakterületi részeknél pedig külön-külön 80% a minimum elvárás. 

Amennyiben az adott jelöltnek a beugrója sikertelen, nem írhatja meg tesztet; illetve ha a beugrója 

sikeres, de valamely részből megbukik, akkor utóvizsgára kényszerül, amire április 6-án és/vagy április 

7-én lesz lehetőség. Az utóvizsgán a beugró teljesítése mindenki számára kötelező, azonban a sikeres 

beugró után már csak a hiányzó rész(eke)t kell megírniuk a jelölteknek. 

 

Mentorszóbeli: Április 27 - május 8 között a szakterületek igényeihez igazodva, a megszokott módon az 

adott szakos mentorfelelőssel és szakterületi koordinátorral közösen szituációkat vázolunk fel a 

Mentortesztet sikeresen teljesítő jelölteknek, amikre megoldási lehetősége(ke)t kell felsorakoztatniuk; 

valamint provokatív kérdéseket teszünk fel, amikre nincsen kifejezetten jó megoldás, ezzel tesztelve a 

jelöltek rátermettségét. A végleges döntést pedig rögtön a megvitatás után közöljük a résztvevőkkel. 

 

Kiválasztás: Az ELTE TTK HÖK alapszabályának 1. számú mellékletének 2.§-ában meghatározott 

módon a mentorjelölteket a mentorkoordinátor, a mentorfelelős és a szakterületi koordinátor értékeli a 

képzési eseményeken nyújtott teljesítményük alapján, valamint a sikeres mentorteszt után a szóbeli 

elbeszélgetés során kialakult szubjektív véleménye alapján; és választja ki szakterületenként maximum 

a Választmány által meghatározott számú mentort. 

 

Mentortábor: Július 16-18 vagy 16-19 között megrendezésre kerülő csapatépítő és képzési esemény, 

melyen a megjelenés kötelező és ellenőrzött. Elsősorban a tanulásról, és az addig megszerzett 

tudásanyag (fel)frissítéséről szól, emellett pedig természetesen az ismeretségek elmélyítésére is nagy 

hangsúly lesz fektetve. Valamint ismét felmérésre kerül az immáron mentorok tudása a tanulmányi-, és 

ösztöndíjas témakörben, hogy biztosan mindannyian 100%-ig készen álljanak a gólyák érkezésére. 

  



 

 

 

Időrendi bontás: 

 
Bevonók: 2019. 12. 04. és 2019. 02. 10.  

Jelentkezés: 2020. 12. 14. - 2020. 02. 14. 

Mentorfelelős választás: 2020. 02. 09-ig 

Mentorkisokos kiadása: 2020. 03. 02. 

Felkészítő előadások: 2020. 03. 09 - 2020. 03. 13., 2020. 03. 16 - 2020. 03. 20. és 2020.03. 23-27 

között 2 alkalommal 

Mentorkirándulás: 2020. 03. 21. 

Mentorteszt: 2020. 03. 30. - 2020. 04. 03. között 2 alkalommal 

Mentorteszt UV: 2020. 04. 06. és/vagy 2020. 04. 07. 

Játéknapok: 2020. 03. 07., 2020. 04. 04., 2020. 04. 18. és 2020. 04. 25. 

 Mentorszóbeli: 2020. 04. 27 - 2020. 05. 08. között a szakterületi igényekhez igazodva 

 Mentorpárosítás: 2020. 05. 22-ig 

 Mentorpár párosítás: 2020. 07. 01-ig  

 Mentortábor: 2020. 07. 16. - 2020. 07. 18. vagy 2020. 07. 16 - 2020. 07. 19. 

  



 
 

 

Utószó: Az ELTE TTK HÖK alapszabályának 1. számú mellékletének 9.§-ában meghatározottak 

értelmében a jelölteknek minden képzési eseményen kötelessége részt vennie, azonban indokolt esetben 

kérheti kimentését emailben a mentorkoordinátornál. Továbbá tekintettel arra, hogy közel 120 embert 

megmozgató rendszerről beszélhetünk, illetve majd’ egy évre előre kell tervezni a rendszer 

döntéshozóinak beleegyezésével a fenti időpontok változtatásának jogát fenntartom. 

  

Budapest, 2019. 12. 10. 

Kiss Fanni 


