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Időrendi bontás: 

 

2020.12.02 Mentorrendszer bevonó I. 

2020.12.07. Mentorrendszer bevonó II. 

Mentorjelentkezés elindítása 

2020.12.18. Tisztségviselői ülés 

2021.01.22. Tisztségviselői ülés 

2021.01.27. Mentorfelelős választása a kémia szakterületen 

2021.01.28. Mentorfelelős választása a fizika szakterületen 

2021.01.31. Mentorfelelős választása a matematika szakterületen 

2021.02.01. Mentorfelelős választása a tanárképzési szakterületen 

2021.02.02. Mentorfelelős választása a földrajz és földtudományi szakterületen 

2021.02.03. Mentorfelelős választása a biológia és környezettudományi 

szakterületen 

  



 
Szöveges beszámoló: 

A képzés első bevonóit a szakterületi koordinátorokra bíztam. Mivel a biológia- és 

környezettudományi szakterületi koordinátor pozíciója ezen időszakban betöltetlen volt, így 

ennek a szakterületnek én tartottam meg a mentorrendszer bevonóját. Kérdések 

megválaszolásával és motiváló élménybeszámolóval telt el az idő. A kettőn közel 25fő jelent 

meg, így sikernek könyveltem el az online bevonó első szakaszait. Kikértem a szakterületi 

koordinátorok véleményeit, hogy az esetleges hibákat, sikertelenséget kiküszöbölhessük a 

következő bevonóig. 

December 7-én elindult a Mentorjelentkezés, amihez az űrlapot Balga Gábor, informatikus 

segítségével készítettük el. A Mentorrendszer honlapján is közlésre került ez az információ.  

A jelentkezők listáját heti szinten megkapom, ami alapján szakterületekre bontottam és külön 

táblázatba rendeztem a jelentkezett hallgatókat. Igyekszem heti rendszerességgel a 

szakterületi koordinátorokat tájékoztatni az aktuális jelentkezők számáról. A végleges 

táblázatot, a jelentkezés lezárása után, a szakterületi koordinátoroknak és a 

mentorfelelősöknek fogom továbbítani. 

A bevonó és a jelentkezési felület népszerűsítése miatt nem egyszer egyeztetésre került sor 

Fritz Petra, kommunikációs referenssel. Őri Bálint, főszerkesztőt is sikerült bevonni ebbe a 

feladatba, aki grafikák elkészítésével színesítette és segítette munkánkat. 

A két tisztségviselői ülésen részt vettem, ahol eszmecsere és csapatépítés is zajlott. Szerintem 

jó úton haladunk ahhoz, hogy egy jó baráti közösséggé váljunk.  

Január 27-én egy Kémia Szakterületi Csoportgyűlés keretein belül Meghallgattuk Pintér 

Bence motivációját és elképzeléseit a mentorfelelősi pozícióval kapcsolatban. Majd 

kérdéseket tettünk fel és szituációk elé állítottuk, hogy felmérjük a készségeit. A válaszait 

követően megvitattuk alkalmasságát a posztra. Végül egy szimpátia szavazás keretein belül, 

nagy arányú többséggel egyetértés született az alkalmasságáról. Hasonló felépítéssel a Fizika 

Szakterületi Csoportgyűlésen Mig Andrást, a Matematika Szakterületi Csoportgyűlésen 

Tompa Júlia – Komáromi István kettőst találtuk egyhangúan alkalmasnak. A Tanárképzési 

Szakterületi Csoportgyűlésen Kovács Andrea, a Földrajz és földtudományi Szakterületi 

Csoportgyűlésen Glück Krisztina, a Biológia és környezettudományi Szakterületi 

Csoportgyűlésen Dobos Attila kapta meg ugyan ezt az egyöntetű bizalmat. 



 
Minden Szakterületi Csoportgyűlés előtt kikértem az adott szakterületi koordinátor 

véleményét a jelentkezőről, vagy jelentkezőkről. Megbeszéltük, hogy mennyire tudnának 

együtt dolgozni, kiegészíteni egymást. 

Jelen beszámolóm írásakor még sajnos nem sikerült egyeztetni Jeges Viktor, elnökkel a fenti 

emberek kinevezéséről. 

Idő közben a második bevonó hirdetése is elindult. 

A fogadóórákkal kapcsolatban nem keresett meg senki. Az e-maileket rendszeresen 

ellenőriztem. 

 

Ha bármi kérdésetek van, elértek e-mailen, vagy telefonon. 
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