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Bemutatkozás 

Benkovits Ádámnak hívnak. 1995. november 16-án Győrben születtem. Az ELTE előtt a győri 

Kazinczy Ferenc Gimnáziumba jártam és 2016-ban felvételt nyertem az ELTE TTK biológus 

képzésére. Jelenleg másodéves biológus hallgató vagyok, emellett mentorkodom és képviselői 

póttagként a KGY-kon is részt veszek. 

Tapasztalatok 

Már a saját gólyatáboromban arra buzdítottak a csapvezeim, hogy amint tehetem jelentkezzek 

mentornak, mert meg van bennem hozzá a potenciál. Alapjáraton egy nagyon kedves és 

segítőkész ember vagyok, és ha csinálok valamit, akkor azt lelkiismeretesen, szívvel és lélekkel 

teszem, ezt nem csak a barátaim, de szerintem szeretett szakterületem is alá tudja támasztani. 

Azzal, hogy bekerültem a Mentorrendszerbe újabb kapuk nyíltak meg előttem, hogy 

embereknek tudjak segíteni.  A mentortábor alatt eldőlt, hogy annak ellenére, hogy először 

vagyok mentor, a gólyatábor során nem lesz hivatalosan mentortársam. Ez kicsit ijesztő volt 

ugyan, de mégis büszkeséggel töltött el, hogy ekkora bizalmat szavaztak nekem. Eddigi 

mentorságom alatt próbáltam kihozni mindenből a maximumot, ami remélhetőleg látszott is. 

Ennek eredményeként nem csak az alám beosztott gólyák, de a szakterület bármely új 

hallgatója bátran fordul hozzám. 

Tervek a jövőre 
Ha megválasztanak a tisztségre, akkor mondhatom, hogy már egy biztos alapokon álló 

rendszert veszek át, amely alapokra számtalan lehetőség épülhet, melyeket lentebb ki is 

fejtek. Szándékomban áll végig szoros kapcsolatot ápolni az önkormányzati tisztségviselőkkel, 

a szakterületi koordinátorokkal, a mentorfelelősökkel, az Alapítvány munkatársaival és a HÖK 

elnökkel is. Célom, hogy minél költséghatékonyabban olyan mentorokat képezzünk ki, akik 

méltón öregbítik egyetemünk hírnevét és teljes mértékben képesek ellátni feladataikat. A 

mentorfelelősökkel egyfajta kreatív csapatot szándékozom alkotni, akik segítik a munkámat 

azzal, hogy tanácsokkal látnak el az egyes programok szervezésénél. Mindenképpen szeretnék 

MMGV-t és MMSZV-t, mivel ezzel kapunk teljes reflektálást magára a Mentorrendszerre.  

Előpromó 

Terveim közt szerepel a Nyúzzal való kooperáció, amelyben esetleg egy rövidebb cikk berkein 

belül azokhoz is jobban eljut maga a Mentorrendszer és ennek az utódképzése, akik nem 

voltak a táborokban. A digitális hirdetés is nagyon sokat dobhat a jelentkezők számán. Ehhez 

szeretném kérni a HÖK-ös illetve a szakos facebookoldalak üzemeltetőinek a segítségét és 

mind ezek mellett a jelenlegi mentoroknak is nagyon hálás lennék, ha promóznák az 

utódképzést az aktuális gólyacsoportokban. 

Bevonó nap 

A legtöbb embert talán ezzel lehet megfogni, hiszen a cikkektől és plakátoktól eltérően ez 

személyhez szóló és itt szembesülnek vele először, hogy maga a mentorrendszer miből is áll 



össze. Mindenképpen minden szakterületről hívnék mentort, hogy saját tapasztalataikat 

elmondják, ezzel is fellelkesítsék a leendő mentornövendékeket. Az ideális mentorszám 

elérése véleményem szerint minden szakterületre az idei felvett és be is iratkozott hallgatók 

száma per húsz, mert az az, amivel egy mentor egyedül még biztosan és kényelmesen meg tud 

birkózni egyedül, akár táborban, akár táboron kívül. 

Előadások 

Minden előadást kötelezővé tennék, hiszen ez az ő érdekeiket szolgálják, vagyis azt, hogy jó 

mentor váljon belőlük. A tavalyi előadásokból nekem nagyon tetszett maga az érzékenyítéses 

rész, de véleményem szerint talán lehetne kicsit hosszabb vagy még átfogóbb. Tavalyról 

megtartanám a „Milyen a jó mentor?” előadást, ahol egy képzett előadó elmondaná, hogy mik 

is egy jó mentor ismérvei. Egy ehhez hasonló feladat lenne a mentoroknak, ahol a 

szakterületek lebontva valamilyen kreatív módon bemutatják, hogy véleményük szerint, 

milyen is egy jó mentor. 

Mentorteszt+Mentorkisokos 

Szerintem maga a mentorkisokos jó, ahogy van, csak egy-két dolog van, ami tavaly óta 

változott és ezeket kellene felfrissíteni. Mindenképpen szeretnék benne egy új oldalt az idén 

kialakult tankörökről. A mentorteszt a tavalyi mintáján idén is a kisokosból elsajátított tudást 

tükrözné gyakorlati példákon keresztül. Aki mindhárom részen megbukik, az nem vehet részt 

az UV-n. Aki nem éri el második alkalommal sem a kellő ponthatárt attól búcsút kell vennünk. 

Szakos programok 

Szándékomban áll ezt a szakos mentorfelelősökre bízni és a program előtt szeretnék 

egyeztetni velük magáról az eseményről, hogy mit is terveztek. A félév során szeretném, ha a 

mentorfelelősök legalább három ilyen találkozót szerveznének mentoraiknak és örülnék, ha 

ezeken az eseményeken a szakterület koordinátorok is részt vennének. Szeretnék én is minél 

több ilyen foglalkozáson megjelenni, ha időm is úgy engedi, akkor így is teszek. 

Mentor+ 

 A mentorképzésbe beiktatnék egy kulturális városnézést, ez később a gólyákkal még jól jöhet 

a mentornak; nem egy gólya van, aki nem fogyaszt alkoholt, nem szereti az éjszakai életet, 

vagy életében először van Budapesten (például a gólya-mentor találkozók során). Hiszen 

amellett, hogy segítjük őket tanulmányaik megkezdésében, mentorként egy rövid 

szocializációs folyamatot is be kell indítanunk, amely később majd szabadon kibontakozhat. 

 

Mentorkirándulás 

A tudás elsajátításán kívül fontosnak érzem magát a csapatépítést és azt is, hogy jól érezzék 

magukat a mentorok. Egy állomásokkal egybekötött kirándulás nem is lehetne ennél jobb, 



ahol kreatívabbnál kreatívabb feladatok megoldása közepette összekovácsolódnak a 

mentorok. Ezeknél az állomásoknál ők is elsajátíthatnak olyan játékokat, amelyeket később a 

gólyáikkal játszhatnak majd. 

Játéknap 

A tavalyihoz hasonlóan szándékozom én is egy játéknapot megtartani, ahol kiélhetik a 

mentorok a kreativitásukat. Itt már össze lehetne keverni a szakterületeket. A tavalyihoz 

képest csak annyit változtatnék az eseményen, hogy a szakterületek mentorait 

összepárosítanám előre véletlenszerűen és közösen kellene játékokat kitalálniuk a 

foglalkozásra. Az, hogy közben a mentorfelelőseik nézik kommunikációs és vezetői 

képességeiket, az továbbra is megmaradna. 

Szóbeli vizsga 

A vizsgát a mentorfelelős vezetné, emellett a szakterületikoordinátor és jómagam, a 

mentorkoordinátor felügyelné. Azok, akik először jelentkeztek mentornak, róluk a saját 

mentoraiktól kérnék egy rövid jellemzést, hogy szerintük mennyire alkalmas az illető, mert 

mégiscsak ők töltöttek velük fél évet. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy felkészüljünk 

bármilyen eshetőségre, ezért a mentorok szűrésénél fent kell tartanunk pár pótmentor helyet. 

Mentorhétvége + Mentortábor 

A mentorhétvégével kapcsolatban, ha ÖSSZTÉTÉKÁS gólyatábort szervezünk, akkor nagyon 

örülnék neki, ha megoldható lenne, hogy a mentorhétvégére ott kerüljön sor, ahol később a 

gólyatábort is fogjuk tartani, már csak azért is, hogy a mentorok megismerhessék a későbbi, 

gólyatábori helyszínt. Azért tartom jó ötletnek, hogy erre inkább tavasszal kerüljön sor, mert 

könnyebb összeszedni a mentornövendékeket, mint egy nyári szünet alatt. Ha bármilyen más 

gólyatábor koncepció lesz megszavazva, akkor mindenképpen valami Budapest környéki 

szállást tervezek, ami otthont ad a mentorhétvégének. Egy pénteki indulással tervezem, úgy, 

hogy vasárnap délelőtt érjen véget. Már itt is terveznék valamiféle érzékenyítéses programot. 

 A mentortábort három napos eseménynek képzelem el, ami az ideihez hasonlóan 

vetélkedőkkel, csapatversenyekkel, előadásokkal, egy átfogóbb érzékenyítéssel és egy kis 

emlékezetfelfrissítéssel telne. Az első nap szakonként lennének beosztva csapatba, a második 

nap pedig a mentorpárok lesznek véletlenszerűen csoportokba beosztva. A harmadik nap 

inkább már csak arról szólna, hogy jól érezzék magukat. Természetesen minden este lenne 

nekik valami buli, ahol kiengedhetik a fáradt gőzt.  

Mentorképzést az MSc-re! 

A mentorkoncepció szerint az MSc-sek is mentorok hatásköre alá tartoznak, de ezzel szemben 

sokszor előfordul, hogy nem fordulnak hozzájuk, ami nem meglepő, hiszen nincsenek is 

beosztva mentorokhoz. Ennek kiküszöbölése érdekében szorgalmaznék egy bővítést a 

mentorkisokosban, hogy az MSc-sek segítéséhez szükséges információkat is tartalmazza és a 



beiratkozó MSc-seket is hozzárendelném a mentorokhoz, persze csak ha igénylik, mert nem 

egy MSc-s hallgató van, aki korábbi tanulmányait az ELTÉN végezte. 

Augusztus-Szeptember és utána 

Bár tudom, hogy egyes szakterületeken a Gólya-Mentor találkozóknak nincs hagyománya, én 

mégis szorgalmaznám. A mentorok, mentorfelelősök és szakterületi koordinátorok 

felelősségének tartom, hogy tábor előtt legalább két Gólya-Mentor Talit szervezzenek 

szakterületenként, ezzel is kapcsolatot kiépítve a gólyákkal. A szakos Gólya-Mentor Taliknak a 

tanáris mentorok és gólyáik is szerves részét képeznék. Mindenképpen szorgalmaznék egy 

ÖSSZTÉTÉKÁS Gólya-Mentor Talit is, ha esetleg a közös gólyatábor lesz megszavazva, mert 

ezzel sokkal könnyebb feloldani azt, amit például egy Überfúzióval akarunk. 

Örülök, hogy lassan, de biztosan minden szakterület oktatójában tudatosul, hogy igen, van egy 

mentorrendszer, amely a hallgatók egyetemi életbe való asszimilációját szorgalmazza. 

Véleményem szerint az elsőféléves tárgyak oktatóival valamilyen úton-módon mindenképpen 

meg kell ismertetnünk a Mentorrendszert és még évkezdés előtt magukat, a mentorokat is, 

hiszen a mentorok azok, akik hidat képeznek az oktatók és a hallgatók között. Ezzel mindkét 

fél életét meg lehetne könnyíteni. A mentoroknak pár eseményt kötelezővé tennék, ilyenek 

például, amik már vizsgaidőszakra esnek, de mégis nagyon fontosak, a nyíltnapok, hiszen a 

mentoroknál jobban senki sincs felkészülve azokra a kérdésekre, amik ott elhangzanak. 

TO 

Mindenképpen szándékozom valahogy kapcsolatba lépni a TO munkatársaival, hogy az év eleji 

beiratkozások gördülékenyebben menjenek az ideiekhez képest. Szeretnék részt venni a 

beiratkozásokon, hogy a felmerülő problémákat egyből el tudjuk hárítani, és ha bármilyen 

problémájuk van, azt velem közöljék és ne a mentorokkal. 

Tankörök 

Örülnék, ha következő évben minden tervezett szakterületen sikerülne kialakítani tanköröket 

a hallgatói és oktatói mentorok segítségével, mert véleményem szerint, ez nagyban hozzátesz 

a gólyák tanulmányaihoz. Rengeteg olyan tudást sajátítanak el ezeken a foglalkozásokon, 

amelyek később sokban segítik elkezdeni a kutatásaikat. Személyes véleményem szerint a 

mentorok is jól járnak ezekkel a mentorációs alkalmakkal, mert ők is sok érdekességet 

hallhatnak ezek során. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! 

Minden kérdésre szívesen válaszolok e-mailben, telefonon vagy személyesen! 

Tel: 20/232-3356 

E-mail: adam95hun@gmail.com 


