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2021.06.01-ei Küldött Gyűlésre

Időrendi bontás:

2021.04.10. Szakon kívüli játéknap

2021.04.24. Szakon kívüli játéknap

2021.04.26.-28. Mentorszóbeli – Biológia- és környezettudományi szakterület

2021.04.26. Előzetes megbeszélés a keretszámokról

2021.04.28. Mentorszóbeli – Tanárképzési szakterület

2021.04.29. Mentorszóbeli – Földrajz- és földtudományi szakterület

2021.04.29. Választmány – keretszámok elfogadása

202105.02. Mentorszóbeli – Matematika szakterület

2021.05.05. Mentorszóbeli – Tanárképzési szakterület

2021.05.07. Tisztségviselői ülés

2021.05.08. Mentorszóbeli – Kémia szakterület

2021.05.09. Mentorszóbeli – Fizika szakterület

2021.05.10. Az online felületek névsorainak aktualizálása

2021.05.10. Balga Gábor, informatikus felkérése a levelezőlista elkészítésére

2021.05.11. Mentorok tájékoztatása a vizsgaidőszakban végzendő teendőkről

2021.05.22. Tisztségviselői csapatépítés

2021.05.23. Tisztségviselői csapatépítés- nem tudtam részt venni

2021.05.26. Jeges Viktor, elnökkel és Hambuch Mátyás, elnökhelyettessel
megvitattuk a mentortábor lehetséges kimenetelét *

2021.05.27. Mentorok tájékoztatása a továbbképzés időpontjáról

*A szakterületi koordinátorok és mentorfelelősök tájékoztatása a mentortábor lehetséges
kimeneteléről a beszámoló leadása napján történik meg (05.29.).



Szöveges beszámoló:

A szakon kívüli játéknapok célja az volt, hogy a mentorjelöltek minél több jelölttel

megismerkedhessenek. Ennek érdekében, mind a két alkalommal, kisebb csoportokba lettek

beosztva, illetve egy ilyen játéknap alkalmával két „játékidő” állt a rendelkezésükre, ami által

az újabb keveredést volt biztosítva. Minden csoportot egy szakterületi koordinátor vagy egy

mentorfelelős kísért, hogy minden jelölt aktivitása, kreativitása és egyéb készségei

megfigyelésre kerüljön. A szakterületi koordinátoroknak és a mentorfelelősöknek biztosítva

lett idő, hogy a különböző csoportokba betekinthessenek, megnézve a jelöltjeik munkáját.

A játéknapok után összeültünk, hogy a tapasztalatainkat, illetve a jelöltek munkáját

megosszuk egymással.

A keretszámok megállapításához felmértem, hogy melyik szakterület hány főben

gondolkozik, majd a felvételizők számadatai alapján én is javaslatot tettem. Ezeket az

adatokat egy táblázatban tüntettem fel, ami alapján 04.26-án, az előzetes megbeszélésen

megállapodást hoztunk az egyes szakterület keretszámairól. Ezek a keretszámokat a 04.29-én

Választmány ülés keretein belül elfogadásra kerültek.

Minden mentorszóbeli előtt összeültem az adott szak mentorfelelősével és a szakterületi

koordinátorával, hogy átbeszéljük a kérdéseket, a szóbeli menetét. Egy jelölt meghallgatására

30 percet szántunk, ez idő alatt megkértük Őket, hogy lehetőség szerint bekapcsolt kamerával

legyenek. Mi is biztosítottuk a részünkről a bekapcsolt kamerát. Általánosságban a

bemutatkozásuk után, szituációk vázolásával néztük meg a problémamegoldó képességeiket, a

kreativitásukat, majd önismeretei kérdésekkel arra próbáltunk rávilágítani, hogy mennyire

vannak tisztában saját magukkal és határaikkal. Voltak, akik a Mentorkisokosból is kaptak

kérdéseket, ezzel tesztelve azt, hogy az előző szóbeli hiányosságait mennyire pótolták be.

Biológia- és környezettudományi szakterületen 14+2 főt szabtunk meg keretszámként.

A szóbelik után Kása Kata Hanga, szakterületi koordinátorral és Dobos Attilával, szakos

mentorfelelőssel a harmadik nap végén meg is egyeztünk a kiválasztott jelöltek névsoráról.

A kiválasztás kiértesítése után, módosításokra volt szükség. Az ebből adódó problémákat

sikerült elhárítanunk. Végül 11+1 főt választottunk ki.

Földrajz és földtudományi szakterületen 4+4 főt szabtunk meg keretszámként, matematika

szakterületen 7 főt, amiket mind a két szakterületen ki is használtunk.



Tanárképzési szakterületen két napra húzódott a feleltetés, de a második nap végén itt is

sikerült hamar megegyezni a névsorban. 13 főt szabtunk meg keretszámként, végül 11 főt

választottunk ki.

Kémia szakterületen és a fizika szakterületen 6-6 főt szabtunk meg keretszámként, amit itt is

sikerült alkalmas jelöltekkel feltöltenünk.

A kiválasztások után a Teams és Facebook csoportok névsorainak frissítése is megtörtént,

majd Balga Gábor, informatikust megkértem a levelezőlista elkészítésére. Amint elkészült, a

mentoroknak kiküldésre került a Titoktartási nyilatkozat és az Etikai kódex elfogadásának

nyilatkozata is. A mentorrendszer logójának tervezésére is megkértem a rendszer tagjait,

illetve a folyamatos tájékoztatást is igyekszem biztosítani számukra.

A napokban elkezdődött a mentortábort helyettesítő, mentortovábbképzés szervezése is.

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



Elköszönés:

Mára már tudjátok, hogy a következő ciklusban elnökhelyettesként szeretném erősíteni a
tisztségviselők csapatát. Emiatt tehát nem indulok újra mentorkoordinátornak, viszont
szeretném végigvinni az idei mentorrendszert.

Szeretném megköszönni a közös munkát első sorban a mentorfelelősöknek és a szakterületi
koordinátoroknak, Balga Gábor informatikusnak, hiszen ők azok, akik a rendszer
oroszlánrészeiben erősen helytálltak, sokat segítettek és kreatív ötleteikkel gazdagították a
programokat is. Továbbá a kedves tisztségviselők munkáját is nagyon szépen köszönöm,
hiszen ők is sokban hozzájárulta a mentorrendszer eddigi sikereihez. Ők azok, akik a
Mentorkisokost megtöltötték tartalommal és megszerkesztették, elkészítették az online
tananyagokat, részt vettek az Etikai kódex megvalósításában és a többi háttérmunkából is
kivették a részüket.

Köszönöm, hogy elolvastátok a záróbeszámolómat, ha bármi kérdésetek van, elértek
e-mailen, vagy telefonon.

Vígvári Cseperke Nyíregyháza, 2021.05.29.
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