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Pályázat az ELTE TTK HÖK 
Mentorkoordinátori tisztségére 

 

Halász Péter 

 
„Minden, még a siker is úgy érkezik, hogy árcédula lóg rajta.” 

/Sandra Brown/ 
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Bemutatkozás	
	 Halász	Péter	vagyok,	harmadéves	kémia	BSc	szakos	hallgató.	1996.	augusztus	31-én	
születtem	 Budapest	 mellett,	 Kistarcsán.	 12	 évig	 az	 ELTE	 Radnóti	 Miklós	 Gyakorlóiskolába	
jártam.	Nagyon	szeretek	gokartozni,	2011	és	2014	között	részt	vettem	az	Országos	Amatőr	
Gokart	Bajnokságban,	ahol	2013-ban	összetett	2.	helyezést	értem	el.	Sajnos	manapság	már	
nem	versenyzem,	mivel	a	tanulás	és	az	egyetemi	programok	mellett	nem	marad	elég	időm	a	
felkészülésre.	
	 Az	 egyetemi	 tanulmányaim	 kezdete	 óta	 részt	 veszek	 a	 kémiás	 közéletben.	 Tavaly	
mint	állomásvezető	voltam	jelen	a	Kémia	Gólyatáborban,	idén	már	mint	mentor	segítem	az	
elsőévesek	beilleszkedését.	A	célom	az,	hogy	egyre	nagyobb	szerepet	töltsek	be,	nemcsak	a	
kémiás,	hanem	az	egész	TTK-s	hallgatói	közösségben.	
	
Motivációk	
A	mentorkoordinátori	tisztségre	való	pályázásomban	több	dolog	motivált.	

- Tapasztalataim	szerint	egy	mentorjelölt	akkor	 lesz	 jó	mentor,	ha	össze	tudja	fogni	a	
gólyáit	és	egy	összetartó	csapatot	tud	építeni.	Megszervezi	a	programokat	és	bevonja	
őket	a	szakos,	illetve	TTK-s	közéletbe.	Ezek	mellett	a	tanulmányokban	való	segítséget	
is	 fontosnak	 tartom.	 A	 gimnázium	 után	 az	 egyetemi	 váltás	 sok	 elsőévesnek	
nehézséget	 okoz.	 Nagyobb	 a	 tananyag,	 ezért	 másképp	 kell	 tanulni,	 mint	 a	
gimnáziumban.	 Erre	minden	mentornak	 időben	 figyelmeztetnie	 kell	 a	 gólyáit,	 ezzel	
csökkenthetők	 lennének	 az	 első	 félév	 végi	 bukások.	 Az	 első	 szemeszter	 minden	
szakon	 nehézkes,	 ezért	 olyan	 mentorokat	 keresnék,	 akik	 ezeken	 a	 területeken	
képesek	megállni	a	helyüket.	
	

- Mentorságom	 kapcsán	 megtapasztaltam,	 hogy	 milyen	 felelősséget	 vállani	 egy	 kis	
létszámú	csoportért,	közösségi	programokat	szervezni	nekik,	illetve	segíteni	intézni	a	
hivatalos	 ügyeiket.	 Úgy	 gondolom,	 hogy	 ezt	 a	 feladatot	 jól	 végzem.	 A	
mentorkoordinátori	 tisztségre	való	pályázásommal	új	 kihívást,	nagyobb	 felelősséget	
keresek.	Fontos	a	 feladata,	ugyanis	ő	 felel	azokért	a	mentorokért,	akik	a	következő	
generáció	 integrálásáért	 felelnek,	 hiszen	 ő	 szervezi	 meg	 a	 képzésüket	 és	 segít	 a	
kiválasztásukban.	

	
- Tekintettel	 arra,	 hogy	 az	 ELTE	 Magyarország	 egyik	 legnagyobb	 egyeteme,	 és	 az	

utóbbi	 években	 fokozott	 figyelmet	 kap	 a	 médiában,	 a	 Mentorrendszer	 sebezhető	
pontnak	 számít	 az	 egyetem	hírnevének	 kapcsán.	 A	Mentorrendszer	 vezetője	 képes	
kell	legyen	az	erkölcsi	normák	betartására	és	betartatására,	így	bármikor	megfelelően	
tudja	képviselni	nem	csak	a	Mentorrendszert,	hanem	akár	az	egész	egyetemet	is.	

	
	



	

	 	
	

3	
	

Tervek	
	 A	 megválasztásom	 esetén	 együttműködök	 a	 Hallgatói	 Önkormányzat	 elnökével,	
elnökhelyettesével,	 tisztségviselőivel,	 illetve	 a	 Mentorrendszer	 további	 irányítóival,	 a	
mentorfelelősökkel	 és	 a	 Bárczi	 Gusztáv	 Gyógypedagógiai	 Kar	 Hallgatói	 Önkormányzatának	
seniorkoordinátorával.	 A	 programok	 szervezése	 során	 kiemelt	 figyelmet	 fordítok	 a	
költséghatékonyságra.	

1)	Promóció	
	 A	 jelentkezést	 a	 szakos	 Facebook	 csoportokban,	 a	 ttkhok.elte.hu	 –n	 és	 a	 Tétékás	
Nyúzban	fogom	hirdetni.	Fontosnak	tartom,	hogy	a	jelentkezés	ideje	alatt	többször	jelenjen	
meg	cikk	a	Mentorrendszerrel	kapcsolatban,	továbbá	a	„Faliújság”	rovatban	is	mindig	legyen	
kint	 a	 jelentkezési	 felület	 címe.	A	 szakterületi	 koordinátorokon	és	 a	mentorokon	 keresztül	
juttatnám	el	a	jelentkezési	felületet	a	szakos	Facebook	csoportokba.	

2)	Bevonó	nap	
	 A	bevonó	nap	két	részből	fog	állni.	Az	elején	én	fogom	ismertetni	a	Mentorrendszer	
felépítését,	programjait,	majd	a	 szakterületi	 koordinátorok	külön	 szakos	előadást	 tartanak,	
ahol	a	korábbi	mentorok	is	részt	vesznek	és	megosztják	az	élményeiket.	

3)	Előadások	
Visszahozom	a	három	előadásos	rendszert.		

	 1.	előadás:	Tanulmányi	ügyek	(30	perc)	+	Külügy	(15	perc)	
	 2.	előadás:	Ösztöndíjak	(30	perc)	+	Sport,	Kulturális	események	(15	perc)	
	 3.	előadás:	Esélyegyenlőség,	kollégiumi	ügyek	(15	perc)	+	Tanárképzés	(15	perc)	
	
Az	 előadásoknak	 nem	 az	 a	 célja,	 hogy	 megtanítsa	 a	 mentorjelölteknek	 a	 témakörökhöz	
kapcsolódó	 teljes	 anyagot,	 hanem	 csak	 a	 fontosabb,	 újabb	 információk	 ismertetése.	
Mindhárom	előadáson	kötelező	a	részvétel.	
	
4)	Mentorteszt	
	 A	Mentorkisokost	 aktualizálom,	 amit	 az	 előadások	 időpontjainak	 környékén	meg	 is	
osztok	a	jelöltekkel.	A	mentorteszt	felépítését	meg	akarom	változtatni.	Úgy	tervezem,	hogy	
két	részből	fog	állni.	Az	első	részben	30	kérdésre	kell	válaszoljanak	a	jelöltek	(10	tanulmányi	
+	10	ösztöndíjas	+	5	esélyegyenlőségi,	 kollégiumi,	 sport	+	5	 szakos	kérdés).	A	 teljesítéshez	
80%-ot	kell	elérni	ebből	a	részből.	A	második	rész	3-4	esszéből	fog	állni.	Nem	kell	összefüggő	
szöveget	 írni,	 elég	 csak	 vázlatpontokban	kifejteni	 a	 témát.	 (Példák	a	 témákra:	 „Egy	erdélyi	
hallgató,	hogy	tud	beiratkozni,	ha	csak	külföldi	papírjai	vannak?	Mi	a	teendő?”	vagy	„Hogyan	
kell	 diákigazolványt	 igényelni?”	 illetve	 ezekhez	 hasonló	 gyakorlati	 kérdések.)	 Az	 esszék	
javításánál	 nem	 lesznek	 részpontok.	 A	 kifejtés	 logikája	 a	 lényeg,	 hogy	 a	 leírás	 szerint	
megoldódik-e	a	probléma	vagy	sem.	Természetesen	az	esszé	részből	is	lesz	UV.	
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5)	Mentorfelelősök	
	 A	 mentorfelelősök	 a	 SZACS-okon	 lesznek	 kiválasztva.	 A	 szakterületi	 csapatoknak	 a	
mentorfelelős	a	vezetője,	az	ő	munkáját	a	szakterületi	koordinátor	és	a	mentorkoordinátor	
ellenőrzi.	 Feladata	 az,	 hogy	 összetartsa	 a	 csapatot,	 továbbá	 segít	 a	 szervezésben	 és	
koordinálásban.	

6)	Mentorkirándulás	
	 A	 mentorkirándulás	 megmaradna	 a	 jelenlegi	 formájában,	 vagyis	 állomásos	
kirándulás,	 szakterületi	 csapatokkal.	 A	 hangsúly	 azon	 lesz,	 hogy	 megteremtsük	 azokat	 a	
körülményeket,	amik	ahhoz	kellenek,	hogy	létrejöjjenek	a	csapategységek	minden	szakon.		

7)	Mentorhétvége	
	 A	mentorhétvégét	 2	 naposra,	 Budapest	 környékére	 tervezem.	 A	mentorjelöltek	 itt	
már	szakmai	előadásokon	 is	részt	vesznek.	Ezenkívül	 lesz	egy	állomásos	túra,	ahol	a	szakos	
csapatok	kommunikációs	feladatokat	oldanak	meg.	

8)	Mentortábor	
	 Bízom	benne,	hogy	 itt	már	biztosan	 ismerni	 fogjuk	a	gólyatáborok	felosztását,	ezért	
olyan	 feladatokra	 teszem	 a	 hangsúlyt,	 amik	 elősegítik	 a	 gördülékenyebb	 csapatmunkát	 a	
különböző	 szakról	 jövő	 mentorok	 közt.	 Fontosnak	 tartom,	 hogy	 a	 mentorok	 ismeretet	
szerezzenek	 más	 szakterületekről,	 pl.	 miért	 jó	 oda	 tartozni,	 milyen	 szakos	 programok	
vannak,	milyen	nehézségek	vannak,	mik	a	nehéz	 tárgyak,	 stb.	 Ezt	 az	 információ	 cserét	 kis,	
vegyes	 csapatokban	 tervezem	 úgy,	 hogy	 mindenhol	 legyen	 1-2	 mentor	 az	 egyes	
szakterületekről.	
	 A	 tanárisokkal	 való	beszélgetést	meg	 szeretném	 tartani,	hiszen	 fontos,	hogy	az	egy	
szakhoz	tartozó	BSc-s	és	tanáris	mentorok	is	ismerjék	egymást,	továbbá	a	BSc-s	mentorok	is	
kapjanak	információt	a	tanárképzéssel	kapcsolatban.	
	
Záró	gondolatok	

Szeretnék	 köszönetet	 mondani	 Vigh	 Patriciának,	 Török	 Mátyásnak	 és	 Vajda	
Leventének,	hogy	nagyon	sok	jó	tanáccsal	és	ötlettel	segítették	a	felkészülésemet.	Köszönöm	
Égerházi	 Bálintnak	 és	 a	 szakterületi	 koordinátoroknak,	 hogy	 időt	 szakítottak	 rám	 és	
megosztották	velem	a	Mentorrendszerrel	kapcsolatos	meglátásaikat.	

	
Köszönöm,	hogy	elolvastad	a	pályázatom!	

	
			Halász	Péter	
			Kémia	BSc	


