Pályázat az ELTE TTK HÖK Mentorkoordinátori tisztségére

Vigh Patricia vagyok, harmadéves biológia-természetismeret,környezettan tanárszakos
hallgató. Az ELTE TTK HÖK-ben november óta töltöttem be a Mentorkoordinátor tisztséget.
A záróbeszámolómban leírtam a november óta történt fontosabb eseményeket és az eddigi
munkámat. Ezen a linken elérhető: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/201704/mentorkordinator_zarobeszamolo.pdf .
A Mentorhétvége azóta lezajlott, kisebb fennakadásokkal, de végül problémamentesen. A
Mentorhétvégén fő célom az volt, hogy a mentorok gyakorlatias képzésen vegyenek részt.
Három tréning volt a programban: egy érzékenyítő, egy csapatépítő és egy szituációs; jól
sikerültek és hasznosak is voltak. A programok élvezhetőek voltak és talán kijelenthetem, hogy
a nagytöbbség jól erezte magát az egész hétvége során.
Terveim a jövőre nézve:


A Mentortábor megszervezése. Előrelátható időpontja július 21-23., de felmerült
esetleges problémák miatt ez még változhat. A programot hasonlóképpen szeretném
felépíteni, mint a hétvégén. Ez az elképzelés főleg a kéozési és szakmai részekre
vonatkozik. Ugyan a programtevnek még nem kezdtem neki, de szeretném, ha lenne
egy kommunikációs tréning mindenképpen. A tankörös rendszer bevezetésének és
módjának függvényében szeretnék vendégeket hívni, olyan egyetemekről, ahol ez már
működik egy ideje.
Az új gólyatábori felállások miatt időt szeetnék biztosítani a szakterületek
együttműködésének fejlesztésére, a mentorok munkájának könnyítése és csapategység
kialakításának érdekében.



A gólytáborokban lehetőségeimhez mérten szeretnék részt venni, de úgy gondolom,
hogy itt már nincs sok dolgom. Természetesen, ha valami probléma merül fel, akkor
igyekszem megoldani, ha szükség van erre, de a gólyatábor véleményem szerint inkább
a szervezők azok, akik irányítják a dolgok menetét. Ha bármelyik mentornak tanácsra
lesz szüksége vagy segítségre, akkor bátran fordulhat majd hozzám is.



A gólyatáborok előtti, mentoroknak szervezett eseményeket szorgalmazni fogom a
mentorfelelősöknek és ha tudok, akkor részt is veszek rajtuk szívesen.



Szeptemberben igyekszem segíteni a mentorok munkáját a beiratkozásokban és
egyebekben.



A Mentorrendszer logójának a tervezését idén is a mentorokra bíznám.

Azt, hogy meddig szeretném betölteni ezt a tisztséget még jelenleg nem tudom meghatározni.
Ha van lelkes érdeklődő a pozícióra, akkor természetesen fel fogom lehető legjobb tudásom
szerint készíteni. Amennyiben nincs jelentkező és úgy döntök ősszel, hogy lemondok, akkor
megpróbálom megtalálni majd a szerintem legmegfelelőbb embert erre a feladatra.
Véleményen szerint a munkámat eddig jól végeztem és ezután is szeretném a lehető
leghasznosabb képzést biztosítani a mentoroknak a tapasztalataim alapján. A kisebb
problémákat még ha érzelmileg nem is mindig jól kezeltem, de mindig megoldottam.
Az alakuló Küldöttgyűlésen sajnos nem tudok részt venni terepgyakorlat miatt, de ha bármi
kérdésed felmerül kérlek keress meg akár személyesen, akár elektronikusan!
Folytatjuk!
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