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Bemutatkozás és motiváció 

Sziasztok, Péli Noémi negyedéves biológia BSc hallgató vagyok. 1999. 04. 02-án 

születtem Budapesten és a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanulója voltam. 

Mindig is szerettem a közösségért tevékenykedni, ezért már a gimnáziumi éveim alatt 

is részese voltam a Diákönkormányzatnak, valamint részt vettem az iskolai programok 

szervezésében is. 2017-ben érettségiztem és kezdtem meg a tanulmányaimat az ELTE 

Biológia BSc-n. Már a gólya-mentor találkozók alatt, valamint gólyatáborban is 

elkezdett érdekelni, hogy hogyan vehetnék aktívan részt a szakterületi életben. Ezért 

már elsősként jelentkeztem mentornak a 2018-19-es tanévre, és legnagyobb örömömre 

be is válogattak a csapatba. Nagyon élveztem a mentorságot, hogy segíteni tudtam a 

gólyáknak tanulmányi és szociális ügyekben, és hogy egy közösséget fel tudtam építeni. 

Ez motivált engem arra is, hogy 2019-20-es tanévben mentorfelelős legyek.  

Mivel a saját mentoraim is bíztattak, hogy legyek részese a Szacsnak, ezért már az első 

félévemben elmentem az ülésekre és a második félévtől beszálltam programok 

szervezésébe is, amit mai napig szívesen csinálok. Emellett voltam az Educatio 

kiállításon és a nyílt napon is segíteni.  

Tervek 

Sajnálatos módon a jelenleg fennálló helyzet miatt a személyes programokat nem 

tarthatunk, így a hagyományos szakterületi programok kiesnek. Ezt viszont 

megpróbálnám azzal pótolni, hogy online játékokat szerveznénk. Valamint, ha mostani 

mentorokat is bevonjuk ezek szervezésébe, akkor az elsőéveseket remélhetőleg be lehet 

vonni. Mivel az biológia BSc-sek csoportokba vannak osztva idén, és mindig 

ugyanazokkal vannak a gyakorlati óráikon, így remélhetőleg ismernek már pár embert, 

akikkel csapatokat tudnának létrehozni. A tavaszi félévben szervezett honfoglaló 

bajnokságot jó lenne újra megszervezni, lehetőleg más szakterületekkel közösen.  

Amennyiben később lehet majd találkozni személyesen is, akkor szeretném, ha nem is 

teljes mértékben, de bepótolni az elmaradt programokat, leginkább azért is, hogy az 



elsőévesek is megismerjék a hagyományos eseményeket, mint a csocsóbajnokság és a 

kocsmaterepgyakorlat. 

Fontosnak tartom a mentorrendszert, ezért is örülök, hogy az idei évre kiválogatott 

mentorok és a felvett gólyák is lelkesek, még az ilyen bizonytalan időkben is. Szeretnék 

olyan online beszélgetést tartani, amivel bevonhatjuk őket mind a szakterület életébe 

mind az új mentorrendszerbe.  

Valamint szerintem fontos, hogy a hallgatók véleményét továbbítsuk az oktatók felé, és 

így, ha kell akkor a megfelelő változtatásokat közösen tudjuk végrehajtani. A 

tömbösített laborokkal és online előadásokkal kapcsolatban is kaptunk már 

visszajelzéseket, amiket továbbítottunk az intézet felé, hogy ezeket a jövőben 

figyelembevéve emeljük az oktatás színvonalát. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Ha bármilyen kérdés felmerült benned 

keress bátran e-mailben vagy Facebookon. 

Budapest, 2020.10.17. 

Péli Noémi 
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