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Pályázat az ELTE TTK HÖK 

Mentorkoordinátori tisztségének betöltésére 

 

Bemutatkozás: 

Vígvári Cseperke vagyok, negyedéves, kémia- 

természetismeret, környezettan tanár szakos 

hallgató. 1997.12.04-én születtem Debrecenben. 

Nyíregyházán nőttem fel és tanultam, a 

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnáziumában.  

2017 nyarán érettségiztem, és ezt követően 2017 

őszén kezdtem meg tanulmányaimat az 

egyetemen.  

Az egyetemi évek alatt aktív tagja lettem a 

közösségi életnek. 2017/2018 tavaszi félévétől a 

mentorrendszer részévé váltam. Ebben a 

félévben a tétékás Nyúz fotósaként voltam jelen 

és kísértem végig az akkori rendszer eseményeit. 

2018/2019-es tanévben mentor, majd azt követő 

tanévben mentorfelelős lettem.  

 

 

Motiváció: 

Már egy ideje kacérkodom a gondolattal, hogy szeretném magam kipróbálni egyszer 

mentorkoordinátorként. Szeretnék fejlődni és segíteni mások fejlődésében. Úgy gondolom, 

hogy a mentorrendszer nem csak a gólyák beilleszkedését segíti, hanem a mentorok 

jellemfejlődésében is szerepet játszik. 

Elveszettnek lenni, vagy elveszve érezni magunkat kihathat a tanulmányainkra, a társadalmi 

beilleszkedésünkre is. A rendszer által azonban egy közösség részévé válunk, valaminek a 

tagjai leszünk, egy csapathoz fogunk tartozni, és nem érezzük többé elveszve magunkat. 

Amint ezt megérzik a mentorok is, úgy könnyebben tudják ezt az érzést továbbadni a 

gólyáknak, könnyebben építenek csapatot, és válnak az egyetemi pezsgés részévé, a mozgató 

rúgójává. A rendszer elsődleges célja a gólyák segítése, hogy megszokják az egyetemi 

légkört, a kezdeti nehézségek leküzdését az önállóvá válás szakaszában.  
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Szerintem a mentorrendszer nagyban hozzájárul a személyiségem fejlődéséhez, illetve 

különböző kompetenciák elsajátításában is nagy szerepet játszik, amit a későbbi 

pályafutásomban alkalmazhatok majd. Három mentorrendszert láttam eddig, három 

különböző oldalról, az eddigi tapasztalataimat szeretném bővíteni és felmerülő ötleteimet 

megvalósítani mentorkoordinátorként. Fontos, hogy a kiválasztás közben is családias légkört 

teremtsünk, egy biztonságos közeget, hogy a jelöltek a képzés folyamán jól érezzék magukat, 

és a motiváltságuk ne hagyjon alább az idő múlásával. Nekik is egy próbatétel mentorrá válni, 

számomra pedig a mentorkoordinátor szerep jelent egy új próbát, amit teljesíteni szeretnék. 

Érzem, hogy szívből tudnám végezni az ezzel járó feladatokat, munkát. Olyat szeretnék 

alkotni, ami mind a mentoroknak, mind a gólyáknak maradandó élményt nyújt.  

 

Terveim: 

Mentorfelelősök kiválasztása:  

Minél hamarabb szeretném megejteni a mentorfelelősök kiválasztását, hogy a második 

bevonón már megismerhessék őket azok, akik jelentkeznének a képzésre.  

Ezt a szakterületi koordinátorok segítségével tudnám megvalósítani. Leülnék beszélni velük, 

hogy felmérjem, kinek van már elképzelése erre a pozícióra, illetve azt is megbeszélnénk, 

hogy kinek mi tartozik bele a mentorfelelős szerepkörébe, és mi nem.  

Fontosnak tartom, hogy én is együtt tudjak dolgozni a felelősökkel, így tudni szeretném a 

nézeteiket, tehát szükségét érzem, hogy a javasolt felelősökkel is leüljek a számukra 

megfelelő időpontban beszélgetni.  

A kiválasztás után, szeretnék egy összejövetelt (melynek időpontját közösen beszélnénk meg 

az érintettekkel), hogy a mentorfelelősök között is kialakuljon egy ismeretségi háló, hogy 

tudják segíteni egymás munkáját, hatékonyabb legyen a kommunikáció.  

Tervezett időpont: január 29-ig 

On-line formában: Microsoft Teams privát csatornáin vagy Skype felületén ejteném meg a 

beszélgetéseket, az adott személyekkel előre egyeztetett időpontokban. 
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Bevonók:  

Két bevonóban gondolkodom. Szerintem fontos, és a rendszer sikeres működésének is az 

érdekében áll, hogy minél több potenciális jelöltet mozgassunk meg.  

Az első bevonó lényege az lenne, hogy az érdeklődők nagyvonalakban megismerjék a 

mentorrendszert, kedvet kapjanak a mentorsághoz és emiatt beszéljenek majd róla, hogy még 

több emberhez eljusson mit is jelent mentornak lenni, mi a célja a rendszernek.  

Az első alkalommal szeretnék egy „promóciós videót” készíteni, korábbi mentorrendszeres 

képek és videók felhasználásával, hogy lássák, milyen hangulatban telnek a programok, 

könnyebben bele tudják magukat képzelni a rendszerbe. Ismertetném a rendszert és céljait 

vázlatosan. Néhány korábbi mentort is megkérnék, hogy röviden meséljen el egy-két 

számukra meghatározó és kellemes élményt, ezzel is fokozva az érdeklődést. 

A második bevonó során részletesebben beszélnék a rendszer programjairól. Eddigre már 

szeretném, ha a mentorfelelősök minden szakterületen ki lennének választva, hiszen itt 

szeretném őket bemutatni. Szólnának pár szót magukról, majd szakokra bontanám a 

megjelenteket, hogy szűkebb körben, közelebbről láthassák és megismerhessék a szakterületi 

koordinátorukat, a mentorfelelőseiket, egymást. 

Tervezett időpontok: 2020. november 23-ai héten, 2021. február 8-ai héten 

On-line formában: Az első bevonónál facebook felületén létrehozott eseménynél tennék közzé 

„promóciós videót”, illetve egy olyat is, ahol pár mentor mesél röviden élményeiről, illetve 

ebben beszélnék én is a rendszerről. A jelenlegi elképzeléseim alapján a második alkalom is 

hasonló lenne. Bemutatkoznának a Mentorfelelősök, mesélnék bővebben a programokról. A 

Szakterületi koordinátorok segítségével minden szaknak egy Zoom linket is közzétennénk, 

így a megfelelő linken keresztül szakokra tudnának oszlani az adott időpontban, kisebb 

csoportokban tudnának beszélgetni. 

 

Jelentkezés:  

Fontos az időzítés, hogy ne helyezzünk az érdeklődőkre plusznyomást a vizsgaidőszakban. 

Elsősorban a tanulmányaikra kell koncentrálniuk, hiszen ha az sínen van, akkor 

magabiztosabban tudnak belevágni a képzésbe. Arra is figyelnünk kell, hogy sok elsőéves 

jelentkezik a rendszerbe, így az első vizsgaidőszak izgalma nagyobb stresszt hordoz magával. 

Emiatt szeretném, ha a tavalyi rendszerhez hasonlóan a tavaszi regisztrációs hét végéig 

lehetne jelentkezni.  

Tervezett időpont: 2020.december 1-től – 2021. február 14-ig  
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Jelentkezés lezárása után a programok dátumait ismertetném egyik délután a jelentkezett 

hallgatókkal, hogy tudjanak előretervezni, és tudják az egyéb programjaikat úgy igazítani, 

hogy minél kevesebb legyen a hiányzás. Beszélnék a legközelebbi program menetéről, 

szabályairól, illetve a felkészítő előadás hasznosságáról. 

Tervezett időpont: 2021. február 15-ei héten  

On-line formában: A jelentkezés lezárása utáni ismertetést a Microsoft Teams privát 

csatornáján lehetne megejteni, létrehozva a mentorjelölteknek egy csoportot a HÖK-ösön 

belül (úgy, mint tavaly), hiszen oda már fel tudjuk venni azokat, akik jelentkeztek.  

 

Mentorkisokos  

Kiadásának tervezett időpontja: 2021.március 1.  

 

Felkészítő órák:  

Az előző rendszerhez hasonlóan szeretném, ha a négy részből lenne egy-egy kötelező „óra”, 

aminek a keretein belül nyomatékosítanánk a jelöltekben a legfontosabb tudnivalókat.  

Két-két alkalom kerülne meghirdetésre, ezzel is biztosítva, hogy minél többen jelen tudjanak 

lenni. Szeretném, ha a Mentorkisokosban leírt elmélet minél gyakorlatiasabb formában 

jelenne meg ezekben az „órákban”. Szerintem így könnyebb megérteni, megtanulni, és 

alkalmazni a leírtakat. 

Tervezett időpont:2021. március első három hetében, az előadókhoz igazodva. 

On-line formában: Microsoft Teams felületén a mentorjelölteknek létrehozott privát 

csatornán. 

 

Játéknapok 

Szombati napokon kerülnének megrendezésre, kéthetente, de igazodva a tavaszi szünethez. 

Első alkalom: 2021. február 27. 

Arra gondoltam ezen az alkalmon csak szakos ismerkedés lenne.  

Koncepció: Névtanulós és ismerkedős játékok, szakos hagyományok megismerése. 

A hagyományokat meg kell őriznünk, hisz az kapcsolja össze az évtizedes generációkat 

egymással. A rendszer által átadhatjuk és megőrizhetjük a különböző szakterületek 

hagyományait, ezeket átvehetik más szakterületek a maguk arcára formázva, illetve a régen 

elhagyottakat feltámaszthatjuk. Szerintem fontos, hogy erre is időt szakítsunk, illetve ha a 

saját társaikat már jól ismerik, sokkal könnyebb mások felé is nyitni.  
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Második alkalom: 2021.március 13. 

Itt már keverednének a szakok egymással. A nap folyamán kétszer történne ez meg, a szünet 

előtt és után.  Cél, hogy minél több embert megismerjenek, akik a rendszer tagjai.  

Koncepció: Névtanulós és ismerkedős játékok, ezek szerintem már gördülékenyebben fognak 

menni, így előkerülhetnek az egymásra hangolódást segítő játékok is. 

Harmadik alkalom: 2021. április 10. 

Itt is kétszer keverednének a szakok egymással, ügyelve rá, hogy ne teljesen ugyan azok 

kerüljenek egy-egy csoportba. 

Koncepció: Közösségépítő játékok. 

Negyedik alkalom: 2021. április 24. 

Hasonlóan a harmadik alkalomhoz, kétszer keverednének a szakok egymással, ügyelve rá, 

hogy ne teljesen ugyan azok kerüljenek egy-egy csoportba. 

Koncepció: Érintkezős, és bizalom kiépítő játékok. 

On-line formában: Microsoft Teams felületén a mentorjelölteknek létrehozott privát 

csatornán, szakonként a mentorfelelősök segítségével. Két alkalom, az egyiken szakos 

ismerkedés és hagyományok megismerése, átadása. A második alkalommal játékok 

ismertetése, közös ötletelés, hogyan érdemes egymásra építeni a játékokat, illetve miket lehet 

on-line játszani, ami segít egymást megismerni.  

 

Mentorkirándulás: 

Szerintem teljesen megfelelő az állomásos körtúra, hiszen élményekben gazdag és jól lehet 

közben csapatot is építeni. Helyszín még nincs, de szerintem még ráér ezt kitalálni. De az 

biztos, hogy könnyen megközelíthető és sík területekkel is rendelkező helyszín kell, ahol 

minél színesebb feladatokat, játékokat oldjanak meg a csapatok. 

Tervezett időpont:2021. március 27. 

On-line formában: Ez az elem elmaradna, még nincs ötletem, mivel lehetne ezt pótolni. 
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Mentorteszt: 

Szeretném megtartani az egyéb kategória beugró szerepét, 90%-os minimum teljesítéssel.  

A tanulmányi, ösztöndíjas és szakterületi részekből minimum 80%-ot kellene teljesíteni. 

Utóvizsgára lenne lehetőség azoknak, akik megjelentek valamelyik tesztíráson, de nem érték 

el a minimumot.  

Tervezett időpont:2021.március 22-ei héten, UV 2021. március 2. vagy 30. (A tavaszi szünet 

március 31. és április 6. között lesz, szerintem jobb előtte megírni.) 

On-line formában: Az előző rendszer alapján a Classmarker felületén. Nem lenne beugró, 

mind a négy kategóriából 80%-ot kellene teljesíteni, lenne időkorlát beállítva. Bármilyen 

segédeszköz használatát megengedném. 

 

Mentorszóbeli és kiválasztás: 

Ez a megszokott módon valósulna meg, mégpedig úgy, hogy problémafelvető szituációkat 

kellene megoldaniuk a jelölteknek. A szakterületi koordinátorok és a mentorfelelősök 

kezdeményezik a beszélgetést különböző témakörökben.  

A kiválasztás során az adott szak szakterületi koordinátorára és mentorfelelősére 

támaszkodnék, hiszen a képzés során jobban meg tudták ismerni a jelöltek jellemeit. 

Szeretném, ha a döntés a szóbeli napján megszületne és közölnénk is a jelöltekkel az 

eredményt. 

Tervezett időpont: április 26. és május 7. között hogy ne csússzunk bele a szorgalmi időszak 

utolsó hetébe. (Igazodva a szakterületek igényeihez.) 

On-line formában: Microsoft Teams privát csatornáin, vagy Skype felületén. 

 

Mentorok párosítása: 

A szakterületi koordinátorokra és mentorfelelősökre bíznám ezt a feladatot. Azonban, ha úgy 

látom, hogy szerintem egy adott páros nem működne jól, akkor felülírnám az elképzeléseiket. 

 Tervezett időpont: 2021. május 14-ig 

On-line formában: Microsoft Teams privát csatornáin, vagy Skype felületén. 
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Mentortábor: 

Elképzeléseim szerint kötelező program lenne, ami 3 napig tartana. Ez ad időt arra, hogy 

gyakorlatiasabb formában átismételjék a tudnivalókat, és új ismereteket szerezzenek a 

mentorok, illetve lehetőséget ad a csapatépítésére is. Persze a kikapcsolódásra is szeretnék 

időt szánni, így esti programokban is gondolkodom, ami a jó hangulatot is megteremti.  

Szeretnék egy rövid mentortáncot, amit a mentorok a gólyatáborban bemutatkozásként elő 

tudnának adni a gólyáknak. Ezt is a tábor keretein belül tanulnák meg a mentorok. 

Helyszín a gólyatábor helyszínétől függne, szerintem fontos, hogy a mentorok megismerjék a 

helyet és annak adottságait. 

Tervezett időpont: úgy kalkulálnám, hogy ne ütközzön nagyobb fesztivállal, amennyire 

lehetséges hamar kihirdetésre kerülne. 

 

 

 

 

 

Köszönöm, hogy időt szánt a pályázatom elolvasására, 

                                                                                       tisztelettel: 

Vígvári Cseperke 

Budapest, 2020. október 


