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Pályázat az ELTE TTK HÖK 

Mentorkoordinátori tisztségének 

betöltésére 
 

„Soha ne becsüld alá az álmok erejét és az emberi szellem 

befolyását! Ebben mindenki ugyanolyan: a kiválóság 

lehetősége mindenkiben benne él.” 

Wilma Rudolph 
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Bemutatkozás: 

Kiss Fanni vagyok, harmadéves, kémia alapszakos hallgató. 1998.10.03-án Debrecenben születtem, és életem 

első bő 18 évét Hajdúböszörményben töltöttem. A Bocskai István Gimnázium nyolcosztályos tagozatán 

érettségizem 2017 nyarán és ezt követően 2017 őszén kezdtem meg tanulmányaimat a szakon, amelyet lassan, 

de biztosan végzek megszakítás nélkül azóta is, és valószínűleg 2021 nyarán fogok végezni. A 2018/2019-es, 

illetve a 2019/2020-as tanévben mentorkodtam, a Küldöttgyűlésben pedig ez az első ciklusom. 

 

Motiváció: 

Már a gólyatáborom első pár órájában ráeszmélhettem, hogy mekkora támaszt is nyújtanak Nekünk, az 

egyetemi életbe éppen csak belecsöppenő, szárnyainkat bontogató gólyáknak a mentoraink. Pár nap után 

ráeszméltem, hogy én is részese akarok lenni ennek az egésznek, szeretném úgymond visszaadni, és tovább 

vinni, amit kaptam. Az első mentorságomról nagyrészt csak pozitív visszajelzéseket kaptam, egy-két semleges 

vélemény, illetve pár tanács érkezett azokon felül. A rengeteg jó élmény, a tömérdek szeretet és megbecsülés, 

az újonnan köttetett barátságok és a családias légkör arra ösztönzött, hogy mégegyszer belevágjak, hiszen 

mindig kell az újabb és másabb tapasztalat. Sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy én hogyan is csinálnám 

ezt az egészet, miként lehetne tökéletesítgetni, csiszolgatni, újítani a megszokottakon. Az első mentorságom 

után még nem éreztem magamat késznek egy koordinátori feladatra, de most a második hivatalos végéhez 

közeledve elég elhivatottságot érzek magamban a továbblépéshez. Úgy gondolom, a mentorok jelentik a 

biztonságot, Ők a mindig felkereshető élő lexikonok, akik mindent is képesek megoldani, hiszen annak idején 

Ők erre jelentkeztek, és vállalták, hogy alapkövei, és mozgatórugói lesznek a gólyák beilleszkedési 

folyamatának. Számomra a mentorrendszer az egyik legfontosabb “intézménye” a hallgatói közéletnek, 

aminek öröm és megtiszteltetés a részénék lenni, a fejének pedig annál inkább. A két rendszer alatt szerzett 

tapasztalataim segítségével, úgy érzem lelkiismeretesen, szívből tudnám végezni az ezzel járó munkát, 

miközben minden percére hálás feladatként tekintenék, hiszen valami olyat szeretnék alkotni, amivel a 

legtöbbet segítek újdonsült hallgatótársaimnak. 
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Terveim: 

A 2019. 10. 22-i küldöttgyűlés határozata alapján a még folyamatban lévő rendszert Józsa Kornél, volt 

mentorkoordinátor fogja lezárni, a kérdőíveket, azok kiértékelést és az ezzel járó feladatokat elvégzni, emiatt 

jelen pályázatomban a bevonóktól indulva a metortáborig fogom végig vezetni az elképzeléseimet. 

Úgy gondolom, hogy a 2019/2020-as rendszer egy követendő példa volt a mentorkoordinátori feladatatok 

végrehajtása szempontjából, így nem sokat változtatnék rajta.  

Bevonók 

November 25-én tartanám az elsőt, majd a másodikat a javító/pót zárthelyi dolgozatokra és a gyakorlati 

utóvizsgákra való tekintettel december 13-án, hiszen az idő rövidsége ellenére is úgy gondolom, szükség van 

a két bevonóra, mert már magának a program elindításának hirdetésére is nagy hangsúlyt kell fektetni, 

igyekezni minél több ember figyelmét felkelteni, és nagy részüket jelentkezésre ösztönözni, mivel minél több 

a jelölt, annál könnyebb kiválasztani azt az n legrátermettebbet.  

Egy-egy ilyen alkalommal, -a mentorlét árnyoldalait természetesen nem titkolva-, inkább a rengeteg pozitív 

impulzusra koncentrálnék, azt remélve, hogy ezzel eljut mindenkihez, hogy mentornak lenni nem is akkora 

teher, mint azt sokan gondolják. 

Február 10-én tartanék egy tájékoztatót a jelentkezőknek, ahol ismertetném a képzés pontos menetét és a 

fontos dátumokat, hogy a jelöltek tudjanak kalkulálni velük és lehetőség szerint az összesen megjelenni, illetve 

itt lehetőség lenne a mentorfelelősöknek is beszélni a saját szakterületük jelöltjeivel a terveikről, elvárásaikról. 

Bár nyilván minden szakterületnél körvonalazódni fog egy gárda, akikre szíve szerint rábízná a leendő gólyák 

terelgetését, viszont azt vallom, hogy mindenkinek esélyt kell adni, és nem szabad csak a látszat alapján 

megítélni egy-egy embert, hiszen a rendszer folyamán úgyis felfedi magát a tény, ha valaki netán alkalmatlan 

lenne a feladatra. Pontosan emiatt fontosnak tartom tisztázni a mentorfelelősök feladatkörét is, mert látom, 

hogy vannak szakterületek, ahol nagyon profin működnek, de akad olyan is, ahol fejlesztésre szorulna ez a 

rendszer, ezért a mentorfelelősök kiválasztása előtt lehetőség szerint leülnék a szakterületi koordinátorokkal 

átbeszélni ezt a témát, tapasztalatot cserélni és megállapodni valamiben, amihez a mentorképzés során tartjuk 

is magunkat. 
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Jelentkezés 

Az elmúlt évben nálunk elég erősen megnehezítette a jelöltállítást a jelentkezés időzítése, így azt kitolnám 

kicsit a vizsgaidőszak kezdete utánra, hogy a jelenlegi gólyák kedvét ne vegye el a vizsgák miatt rájuk 

nehezedő mértéktelen stressz és izgalom, hanem túljutva az első sikeres vizsgákon kicsit megnyugodhassanak, 

és tisztább fejjel gondolhassák át a jelentkezést. Ami jelen esetben úgy festene, hogy január 12-én nyitnám 

meg a jelentkezési formot, és február 9-én zárnám azt. 

Mentorfelelősök kiválasztása 

A jelentkezési határidőt figyelembe véve, legkésőbb február 9-ig szeretném, ha lefixálásra kerülnének a 

mentorfelelősök. A szakterület által javasolt jelölttel mindenképpen leülnék egy számukra megfelelő 

időpontban beszélgetni kicsit, átvenni a rá váró feladatokat, így célszerű lenne január 27-ig eldönteni a javasolt 

mentorfelelős személyét. 

Mentorkisokos/felkészítő előadások 

Terveim szerint március 2-án adnám ki a Mentorkisokost, és mindenképpen szeretnék 1-1 kötelező előadást a 

tanulmányi, illetve ösztöndíjas részekből lehetőség szerint a március 9-i és 16-i héten, hogy legyen a 

jelölteknek 1-1 hetük felkészülni. Ezek örülnék, ha 2-2 alkalommal lennének megtartva, -ezzel biztosítva 

minden jelöltnek a választás lehetőségét az esetleges rendszeres elfoglaltságokra való tekintettel-, a két érintett 

tisztségviselő által, amennyiben idejük engedi, ha nem, akkor megtartanám én. 

Mentorkirándulás 

Nem nagyon zargatnám a megszokottakat, szerintem teljesen megfelelő az állomásos körtúra, amit március 

21-én, szombaton tartanék. Helyszín még nem körvonalazódott bennem, de szerintem ráér még a tökéletes 

hely megkeresése. Ami biztos, hogy viszonylag könnyen megközelíthető, sík területekkel is rendelkező, nem 

túl népszerű helyszínt szeretnék. Biztosítva ezzel a megfelelő terepet az esetleges sorverseny szerű 

állomásoknak, illetve azt, hogy ezzel a rendezvénnyel nem zavarjuk a rajtunk kívül még esetlegesen ott 

tartózkodókat. 

 

 

 



4 
 

 

 

 

Mentorteszt 

Szerintem helytálló volt az egyéb kategória beugróvá tétele, ezt meg is tartanám 90%-os minimum 

teljesítéssel, hiszen nagyon alapvető kérdések tartoznak ebbe a témakörbe. A tanulmányi, ösztöndíjas és 

szakterületi részeknél pedig külön-külön minimum 80%-os teljesítményt várnék el. Utóvizsgára mindenkit 

engednék, aki megjelent valamely rendes tesztalkalmon, de a próbálkozása kudarcba fulladt. Ezt így azért 

érzem korrektnek, hiszen a jófejség mellett a lexikális tudás egy jó mentor legfőbb ismérve véleményem 

szerint, tudniillik hiába köttetnek meg azok a barátságok, rendeződnek meg a csapattalik, ha az egész ebben 

merül ki, és az, ami miatt az egész rendszer fennál 13 éve háttérbe szorul. Ennek megíratásának szerintem a 

március 30-i hét eleje, az UV-nak pedig az április 6-a vagy 7-e lenne a legmegfelelőbb az időpontja, mert 

április 8-tól 14-ig tavaszi szünet van, és szerintem még az előtt le kellene tudni ezt a kört. 

Játéknapok 

A játéknapokat február 22-vel kezdeném el, és Kornélhoz hasonlóan 5 alkalmat szeretnék, végig vonultatva 

az egész képzésen. Véleményem szerint a szombati napok lennének a legmegfelelőbbek, kb. 2 hetente, 

természetesen igazodva a május 1-3-i hosszú hétvégéhez és a tavaszi szünethez. A koncepciót szintén 

átvenném, így február 22-e a névtanulós-, március 7-e az ismerkedős-, április 4-e a közösségépítő-,              

április 18-a az érintkezős-, április 25-e pedig a bizalomjátékok tanulásáról/tanításáról szólna. 

Mentorszóbeli/kiválasztás 

A játéknapok után kezdeném meg a mentorszóbeliket, -igazodva a szakterületek igényeihez-,                             

április 27 - május 8 között, hogy ne csússzunk bele a szorgalmi időszak utolsó hetébe, ezzel biztosítva minden 

jelöltnek, hogy azt követő időszakban már teljes erővel tudjon koncentrálni az esetleges javító/pót zárthelyi 

dolgozataira, illetve gyakorlati utóvizsgáira majd pedig természetesen a vizsgáira. Itt a megszokott módon 

szituációkat vázolnék fel a jelölteknek, amikre megoldási lehetősége(ke)t kellene felsorakoztatniuk, valamint 

néhány provokatív kérdést tennék fel, amire nincsen kifejezetten jó megoldás, ezzel tesztelve a 

rátermettségüket. Az adott szakterületi koordinátor és mentorfelelős elképzeléseire támaszkodnék 

amennyiben nem érzem rizikósnak, nem megfelelőnek a kérdéses jelöltet, hiszen Ők valószínűleg mégiscsak 

jobban ismerik a jelölteket. Reményeim szerint a döntést rögtön a megvitatás után közölnénk a résztvevőkkel. 
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Mentor párosítás/mentorpár párosítás 

Szeretném, ha május 22-ig meglennének a mentorpárok, hogy biztosan legyen idejük kiismerni egymást, 

illetve hogy mielőbb el lehessen kezdeni a gólyatábori csapatok összeállítását. Ezt a párosítást első sorban a 

szakterületek kezébe adnám, de ha úgy érzem, hogy valamely párosítás rizikós lenne, természetesen 

felülírnám az elképzeléseket. Függetlenül attól, hogy lesznek-e csapvezek vagy sem legkésőbb július 1-jén 

szeretném kihirdetni a mentorpár párosításokat, így mentortáborig lenne bő két hetük nagyvonalakban 

megismerni egymást. 

Mentortábor 

Július 16-19 vagy 16-19 között tartanám, -az erre fordítható költségek ismeretében-, így nem ütne egy nagyobb 

fesztivált sem, illetve még a ponthatárhúzás előtt megejtenénk, hogy addigra mindenki rajtra kész legyen.         

A helyszínt a gólyatábor helyszínétől tenném függővé. Amennyiben új helyszín lesz, ott tartanám, ha nem, 

akkor egy Budapesthez közelebb eső helyszínt választanék. Ez az esemény az eddigiekhez hasonlóan 

elsősorban a tanulásról, és az addig megszerzett tudásanyag (fel)frissítéséről szólna, emellett pedig 

természetesen az ismeretségek elmélyítésére, és esténként az önfeledt kikapcsolódására is szeretnék időt 

szánni.  

 

Célok 

Szeretnék egy olyan rendszert kiépíteni, amelyben minden jelölt jól érzi magát, és amire pozitív emlékként 

tudnak visszatekinteni akkor is, ha esetlegesen mégsem kerülnek kiválasztásra. Nagyon örülnék, hogyha 

sikerülne átadnom a jelölteknek mindazt, amit én kaptam a két rendszer alatt.  Célom elérni, hogy bizalomra 

alapuljon ez az egész, és hogy egy olyan légkört teremtsek meg, ahol senki sem érzi feszélyezve magát, ha 

netán kérdése/problémája akadna, mert nagyon fontosnak tartom, hogy kommunikáljunk, és magjában fojtsuk 

el a tüzet. Ezek kialakításához persze elengedhetetlen megismernünk egymást a mentorfelelősökkel és a 

jelöltekkel, hiszen enélkül rendkívül nehéz lenne a közös munka. Amennyiben van rá igény, a 

mentorfelelősökkel a megbízásuk után, a jelöltekkel pedig szakterületenként, a jelentkezés lezárultával 

szívesen leülnék beszélgetni, egy általuk választott helyszínen és időpontban. Ezen felül nagyon örülnék, ha 

minden jelölt úgy lépne ki a képzésről, hogy valamit magával vitt, és emberileg több lett, mint előtte volt. Ha 

ezt sikerül meglépni, akkor már megérte. 
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Köszönetnyilvánítás 

Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál a pályázatom elolvasására! Ha bármi kérdésed, észrevételed volna 

megtalálsz személyesen, a +36204468080-as telefonszámon, facebookon (www.facebook.com/kissfanni3), 

vagy emailben (kissfanni3@caesar.elte.hu).  

Tisztelettel: 

Kiss Fanni 

Budapest, 2019.11.06. 


