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Időrendi bontás:

2020.02.10. Mentorrendszer bevonó

2020.02.14. Jelentkezés lezárása

2020.02.15. Az online felületek névsorainak aktualizálása, csoportok létrehozása
Balga Gábor segítségével

2021.02.18. Tisztségviselői ülés

Etikai kódex megtervezésének ülése

2021.02.25. Mentorfelelősök ismerkedése, első játéknapra ötletek gyűjtése

2021.02.26. Megbeszélés az online tananyagról

2021.02.27. Szakos játéknap

2021.02.28. Kódex kiadása

2021.03.01. Kisokos kiadása

2021.03.05. Játékhétre ötletek gyűjtése

2021.03.08.-14. Játékhét

2021.03.18. Mentorkisokos szóbeli számonkérésének megbeszélése

2021.03.19. Feladatsorok összeállításának véglegesítése

2021.03.20. Játéknap: elmaradt

2021.03.22.-29. Mentorkisokos szóbeli számonkérése

2021.03.23.-04.02. Mentorkisokos UV

2021.04.03. Az online felületek névsorainak aktualizálása



Szöveges beszámoló:

A képzés második bevonójának első felében, össznépi tájékoztatást kaptak a jelenlévők a

mentorrendszerrel kapcsolatban, majd a mentorfelelősök is bemutatkozhattak. Végül a

program második felében szakos csoportokban kezdhették meg az ismerkedést.

Február 14-én lezárult a Mentorjelentkezés. A jelentkezők adatait tartalmazó végleges

táblázatot, a szakterületi koordinátoroknak és a mentorfelelősöknek továbbítottam. Ezt követő

napon Balga Gábor, informatikus segítségével a Microsoft Teams felületén frissítésre került a

névsor, illetve elkészültek immáron a zárt szakos csoportok is. Létrehoztam a Facebook

felületén az idei mentorrendszer csoportját, ahhoz, hogy mindenki bekerüljön a

mentorfelelősök és szakterületi koordinátorok segítségét kértem.

Február 18-án a mentorfelelősökkel és a szakterületi koordinátorokkal összeültünk, hogy a

mentoroknak szánt Etikai kódexhez összegyűjtsük az ötleteinket. Ezt követően a leírtakat

mondatokba, pontokba szedtem, majd megosztottam a felelősökkel, szakterületi

koordinátorokkal, hogy további javaslatokat tudjanak tenni a nyers változathoz. Ezek

figyelembevételével javítottam, kiegészítettem az írást, majd Kiss Fanni és Józsa Kornél, volt

mentorkoordinátorok számára is továbbítottam. Újabb javítás után Lőrincz Péter és Míg

András segítségét kértem, hogy nézzék át, mert úgy véltem ők adták a legtöbb ötletet, látniuk

kell, hogy jól íródtak-e le a gondolataik. Amikor már mind a négyen úgy nyilatkoztak, hogy

„nekem tetszik”, „igen, jó lesz”, akkor éreztem, hogy a végér értünk. Február 28-án

elérhetővé vált a mentor.elte.hu oldalon, és az online felületeken poszt formájában is

megjelent.

Február 25-én a mentorfelelősöknek tartottam egy ismerkedős összejövetelt, amin a

megismerkedésen túl, a közelgő játéknaphoz is ötleteket oszthattak meg egymással. Az itt

szerzett tapasztalatok közül, február 27-én, a szakos játéknapon többet is láttam sikeresen

megvalósulni.

Mindeközben készülőben volt a Mentorkisokos is Őri Bálint, főszerkesztő keze alatt.

Szeretném megköszönni az olvasószerkesztőknek, köztük Nagy Fruzsinának is a munkáját.

Nekik köszönhetően a tervezett időpontban, március 1-jén ki is került minden online

platformra a Mentorkisokos.



Március 5-én összeültünk a felelősökkel és a szakterületi koordinátorokkal, hogy a játékhét

eddigi feladataiból kihúzzuk, ami nem annyira segíti a kitűzött célt, illetve kiegészítettük

olyanokkal, amik segítik a csapatok épülését, színesebbé teszik a hét feladatait. Ilyen például,

hogy különböző tematikákat gyűjtöttünk össze, hogy minden szak, különböző témában

dolgozhasson a feladatokon. A napi feladatokhoz helyszín ötletek kerültek listázásra.

Ez az összejövetel végül az egymás megismerését is segítette.

Március 8. és 14. között lezajlott a játékhét. Ez idő alatt külső szemlélő voltam, figyeltem a

napi aktivitást, a feladatokra feltöltött válaszokat. Jó volt látni, hogy sok szakterületen naponta

indult értekezlet a Teams vagy a Discord felületén.

A játékhét után a mentorfelelősökkel váltottam pár szót, hogy megtudjam sikerült-e a

feladatok tervezése közben jobban megismerkedni, csapattá kovácsolódni. Pozitív

visszajelzéseket kaptam és a jó hangulatról is beszámoltak. Zsűrizés közben sokat nevettünk,

átjött a vidámság és a jó kedv. Összességében sikeresnek érzem a játékhét megvalósítását és

kimenetelét.

Mivel úgy ítéltem meg, hogy minden szakterület kellően aktívan tevékenykedett, illetve időt

kellene biztosítanunk a Mentorkisokos tanulásár is, ezért a március 20-ára tervezett játéknapot

elhalasztottam.

Amint megérkeztek a Mentorkisokos részeinek kérdései, el is kezdtem négy feladatsort

összeállítani. Fél kész állapotban összeültünk a felelősökkel és szakterületi koordinátorokkal,

hogy megbeszéljük a számonkérés menetét, idejét illetve, hogy mit kellene rövidíteni és

ezáltal, hogyan nézzenek ki a feladatsorok. Ezután a megbeszéltek alapján véglegesítettem,

majd kiküldtem a felelősöknek és szakterületi koordinátoroknak a feladatsorokat.

Március 22-én kezdetét vette a Mentorkisokos számonkérése, majd ezt követően az UV-ja.

Úgy érzem az online helyzet miatt mindenképp szükséges volt a szóbeli számonkérés, bár

több időt vett igénybe, de így ténylegesen felkészültek és megtanulták a szükséges

információkat.

Végül a Teams és Facebook csoport névsorának frissítése is megtörtént, tehát már csak azok

maradtak bent, akik sikeresen teljesítették a szóbeli számonkérést.



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

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

Vígvári Cseperke Nyíregyháza, 2021.04.03.
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