
 

Pályázat mentorkoordinátori    

tisztségre 

„Ha magunkra gondolunk, akkor problémáink vannak, vi-

szont ha másokra, feladataink lesznek.” 

       (Láma Ode Nydahl) 

 

 

Bemutatkozás 

Szakállas Nikolett vagyok, 1999. augusztus 30-án születtem az egyik 

kárpátaljai kisvárosban, Beregszászban. Tanulmányaimat először a helyi 

magyar középiskolában, majd a Bethlen Gábor Gimnáziumban folytattam. 

Már gimnazista koromban is aktív szerepet vállaltam a közösségi életben, 

többek között Diákönkormányzat elnök is voltam 1 évig.  

2016- ban érettségiztem és 2017-ben nyertem felvételt az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem fizika szakára, ahol a mai napig hősiesen kitartok. 

Várhatóan 2020 nyarán már diplomát szerzek.  

A tavalyi mentorrendszerben mentorként, az ideiben mentorfelelősként 

vettem részt, és nemrég választottak meg a Magyar Fizikushallgatók Egyesü-

letének szakmai programfelelősévé.  

A mentori munkámról pozitív visszajelzéseket kaptam, a mentorfelelősiről 

még nem tudok nyilatkozni, ezzel kapcsolatban a közeljövőben szeretném ki-

faggatni a mentorgyerekeimet.  

 

 



Motiváció 

Mind mentorként, mind mentorfelelősként nagyon élveztem, hogy a 

mentorrendszer része lehetek, új arcokat ismerhetek meg és dolgozhatok ve-

lük együtt. Láttam mindkét rendszer erősségeit és gyengeségeit, ezeket fel-

használva én inkább az erősségekre szeretnék építeni.  

A mentor feladata az, hogy sokrétűen segítse a gólyákat, és ezt a feladatot 

megfelelő képzés nélkül nem tudja ellátni. Az egyetemen ő az az ember, aki-

vel először létesít kontaktot a gólya és ő segíti, hogy csapatokká formálódja-

nak szakon belül/kívül az elsőévesek. Ehhez kell megadnia a mentorrend-

szernek azt a képzést, hogy tudjon csapatot építeni, szociális/tanulmányi 

ügyekben segíteni, problémákat megoldani és toleráns lenni a nehezebb 

helyzetekben.  

 

Terveim 

• Aktuális mentorrendszer 

Jelenleg még nincs vége az aktuális mentorrendszernek, viszont szeret-

ném majd meghallgatni az idei mentorfelelősök és mentorok tapasztalatait. 

Hátra vannak még a kérdőíves visszajelzések, melyek feldolgozásában szíve-

sen segítek az előző mentorkoordinátornak, aki záróbeszámolójában külön 

jelezte, hogy erre a feladatra még igényt tartana. 

Hamarosan elindul a jelentkezés a következő mentorrendszerbe, vi-

szont előtte fontosnak tartom, hogy legyen egy bevonó a rendszer iránt ér-

deklődőknek.  

A jelöltekről szeretnék majd véleményt kapni a korábbi mentoraiktól – 

amennyiben elsőéves a jelentkező. A felsőbb éves vagy ismétlő mentorjelöl-

teknek is nagyon örülnék, mindig jól jön egy-egy tapasztaltabb ember a csa-

patban. 

   

• Képzés 

A tesztre való szociális és tanulmányi felkészítéseket mindenképp sze-

retném tovább vinni, szerintem ezek nagyon hasznosnak bizonyultak az idei 

rendszerben. A látogatást nem kötelezném azoknak, akik már voltak egyszer 

vagy többször mentorok, ellentétben azokkal, akik először lesznek: nekik kö-

telező lenne a részvétel. Ezek körülbelül félórásak lennének, természetesen 

az adott tisztségviselőt kérném meg ezek megtartására, amennyiben ideje en-

gedi. Az időpontokról elsősorban velük, majd a jelöltekkel egyeztetnék. 

A következő fontos lépés a teszt megírása. A teszt menete változatlan lenne, a 

beugrót szeretném megtartani, pótvizsgára lesz lehetőség.  

A mentorteszt abszolválásához szükséges ismereteket az eddigiekhez hason-

lóan én is mentorkisokosban szeretném összefoglalni, adott témákban 



pl.szakos, szociális, tanulmányi az ezért felelős tisztségviselő segítségét 

kérve. 

A tesztírást követően kitűznénk az adott szakos mentorfelelősökkel és 

szakterületi koordinátorokkal a szóbeli felmérés hozzávetőleges időpontját, 

amit túlságosan nem szeretnék elhúzni. A szóbeliztetést az eddig megszokott 

módon képzelem el. Igény szerint egyeztetnék a mentorfelelőssel és a szakte-

rületi koordinátorral a jelölttel kapcsolatos felmerülő kérdéseimről. Termé-

szetesen a szóbelin én is részt vennék.  

A mentorkirándulás maradna abban a formájában, ahogy eddig is 

fennállt. Véleményem szerint tavasz eleje lenne erre a megfelelő időpont, re-

mélhetőleg addigra megérkezik a jó idő; hasonló szempont miatt a játéknapo-

kat is tavasszal kezdeném, a kirándulás után.  

Terveim között szerepel a már kiválogatott mentorokkal egy kötetlen csapat-

építő esemény megszervezése is, pl. egy pubquiz, billiárd keretein belül.  

Ahogy korábban említettem, szeretnék játéknapokat is, viszont azok 

mennyiségét csökkenteném.  Elgondolkodtam olyan lehetőségen is, hogy egy 

alkalommal csak szakosan „játszanának” a mentorjelöltek, és ide felkérnék 

minden szakterületnél egy-egy tapasztaltabb (korábbi) mentort, hogy mesél-

jen az élményeiről. Ezzel tágabb képet szerezhetnének a mentori munkáról, 

arról hogy mit lehet nagyon elrontani, hogyan lehet nagyon jól csinálni.  

A gólyatábor előtti utolsó képzési esemény a mentortábor. Hasznosnak 

tartottam azokat az előadásokat, melyek ott segítették a mentorok felkészülé-

sét és számomra a legnagyobb pozitívum az volt, hogy az idei évben végre 

nem bulizási lehetőségként szolgált, hanem ténylegesen képzés folyt. Ezt sze-

retném megtartani. Természetesen a lazítás lehetőségét is megadva, az esté-

ket pubquizzel, karaokeval, bulival színesítve.  

 

Úgy gondolom, hogy a mentorok mellett továbbra is szükségünk van a csa-

patvezetőkre, az ő képzésükkel és kiválogatásukkal kapcsolatban egyeztet-

nék az aktuális csapatvezető koordinátorral.  

Az eddigiekhez képest én szeretnék nagyobb teret adni a mentorfelelő-

söknek. Úgy gondolom, hogy a szakterületi koordinátoroknak elég megol-

dandó problémájuk van a szakos ügyekkel; a mentorrendszerrel kapcsolatos 

teendőket én a mentorfelelősök kezébe adnám. Értem ezalatt a jelöltekkel kö-

zös programokon való részvételt, a tesztíratást és annak javítását, a mentor-

koordinátortól érkező információk továbbítását, a kiránduláson, a mentortá-

borban, játéknapokon való részvételt, és ami a legfontosabb: szakon belül a 

mentorok (/jelöltek) terelgetését, szükség esetén megdorgálását. A mentorfe-

lelősök kiválasztását követően ezzel kapcsolatban szeretnék velük összeülni 

és átbeszélni, hogy mi is lesz az ő feladatuk.  

Félreértés ne essék, nem szeretném kizárni a szakterületi koordinátorokat, 

rájuk is szükség lesz a szakos dolgokkal kapcsolatban, viszont plusz terhet 

sem szeretnék rájuk róni.  



 

Remélem sikerül majd olyan képzést átadni a jövő mentorainak, ami-

nek köszönhetően a gólyák segítségére lehetnek, és ők lesznek az eszköz 

olyan közösségek megszületéséhez, mely a képzésen/egy életen át elkíséri 

őket. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! 

 

 

Kérdés esetén elérhető vagyok: 

• Telefon: +36/20-258-0932 

• E-mail: szakallasn3@gmail.com 

 

 

 

2019.11.12.        Szakállas Nikolett 
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