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Záróbeszámoló 

Kémia Szakterületi koordinátor 

2020. augusztus 28. 

Időrendi bontás: 

 Augusztus 10. – Tisztségviselői ülés 

 Augusztus 12.-13. – Mentortovábbképzés 

 Augusztus 26. – Gólya-Mentor Találkozó  

 Augusztus 27-28. – Beiratkozás 

A dőlt betűvel szedett eseményen nem tudtam megjelenni. 

Intézet 

Az intézet idén jó tájékoztató anyagokat rakott össze az újonnan felvetteknek, melynek 

terjesztésében én is segédkeztem. Én is jelen voltam a kémiás gólyák beiratkozása során. 

Mentorrendszer 

Mentor Továbbképzés 

A mentorrendszer lezárásával sikerült egy lelkes, és kompetens mentorgárdát nevelni, akik 

alkalmasak lesznek a gólyák fogadására. Sajnos a kémiás mentorok csak a képzési esemény 

második napján tudtak részt venni, de azon aktívak voltak, és sokat tanultak.  

GMT 

A Kémia Szakterületen eddig nem tartottunk Gólya-Mentor Találkozót, így minden 

szempontból újdonság volt számunkra. A mentorok nagyon szépen kivitelezték ezt a 

találkozót, felkészülten érkeztek, és jó hangulatot teremtettek a gólyák között. Nagy 

örömömre szolgált, hogy kb. 20 gólya is megjelent ezen az eseményen. 
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Összegzés 

Igen hosszú év van a hátunk mögött, mely igen sok munkát, és kihívást tartogatott 

számunkra. Az évkezdés kifejezetten jól indult, sok aktív gólya jött a kémia szakra, így végre 

népesebb programokat tudtunk tartani, sőt, még a Szakterületi Csoport ülésein is voltak 

résztvevőink, ilyen szempontból tehát nagyon eredményesen indult az év. Idén először 

túljelentkezés volt a mentorpozíciókra, így ezúttal hat, képzett mentorral vágunk neki a 

következő évnek. Új KéKó koordinátorunk is lett, akivel jól tudunk együtt dolgozni, és neki 

köszönhetően az elmúlt fél évben a korrepetálási események száma is jelentősen nőtt. A 

pályázatomat, sajnos az inverz TDK-t sajnos nem sikerült megszervezni, de ami késik, nem 

múlik. Remélem lesz még lehetőségem ennek megszervezésére a jövőben.  

Egyéb 

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat, tájékoztattak az ülésen 

történtekről. Mindennapi teendőimet elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, 

fogadóóráimat megtartottam, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

Budapest, 2020. augusztus 28. 
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