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 Bemutatkozás 

Somodi Csenge vagyok, elsőéves mesterszakos biológus hallgató. Veszprémben születtem 

1996 június 4-én. Tizenkét évig Balatonalmádiban laktam, 2008-ban költöztünk Veszprémbe, 

ahol a családom jelenleg is él. Egy öcsém van, ő szintén egyetemista. Középiskolai 

tanulmányaimat a veszprémi Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnáziumban végeztem 

nyolc osztályos (kisgimnáziumi) képzésben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia 

alapszakjára 2015-ben nyertem felvételt, 2018 júniusában pedig sikeres államvizsgát tettem. 

Jelenleg biológus mesterképzésen Molekuláris,- Immun,- és Mikrobiológia szakirányon 

tanulok. 

 

 Tapasztalatok 

Mindig is szerettem a közösség aktív tagja lenni, szervezési feladatokban részt venni. 

Középiskolában a Diákönkormányzat tagjaként volt szerencsém különböző iskolai sport 

programokat szervezni, valamint az éppen akkor alakuló testvériskolai kapcsolat okán külföldi 

diákokkal megismerkedni, őket segíteni. Másodévtől kezdtem aktívan részt venni az egyetemi 

közéletben, amikor is bekerültem a Mentorrendszerbe. Az idei tanévben szintén mentor 

vagyok, a tavaszi félév végén pedig képviselőnek, valamint Kari Tanácsi delegáltnak is 

megválasztottak. Tavaly tavasz óta a szakterületi csoport aktív tagja vagyok, ahol különböző 

programok szervezésében segédkezek (pl.: BioFiz felező, kocsmatúra).  

 

 Motiváció 

Gólyaként abba a szerencsétlen helyzetbe kerültem, hogy a gólyatábori egyetlen biológus 

mentorom szeptemberben kiiratkozott az egyetemről, így nem volt közvetlen mentorom, akit 

személyesen is ismertem. Ez a helyzet bár az első hónapokban jelentősen megnehezítette a 

dolgomat, hamar felvettem az ritmust a rutinosabb egyetemistákkal. Másodévben azért 

jelentkeztem mentornak, mert úgy gondoltam, hogy a két év alatt szerzett tapasztalatokat már 

biztonsággal át tudom adni, és segítséget tudok nyújtani a gólyáknak tanulmányi ügyekben, és 

a beilleszkedésben egyaránt. Ahogy bekerültem a közéletbe a mentorrendszer által, az 

lényegében beszippantott. A második mentorságom alatt a tapasztalatomnak köszönhetően 

sokat tudtam segíteni a mentortársaimnak, és a mentorfelelősünknek egyaránt.  Az egyetemen 

eltöltött éveim alatt felfedeztem, hogy mik azok a problémák, amelyekre hallgatóként 

segíthetnék megoldást találni. A Mentorrendszerben eltöltött másfél év alatt megtapasztaltam 

sok pozitív és negatív dolgot is. Azt gondolom, hogy a problémák nagy része megfelelő 

kommunikációval, összeszedettséggel, és határozottsággal orvosolható. 

 



 

 Terveim 

Munkám során szorosan együtt szeretnék működni a HÖK elnökével, és a tisztségviselőivel, 

valamint az Alapítvány munkatársaival egyaránt. A programok szervezése terén szeretnék 

törekedni a költséghatékonyságra. A mentorképzés során nagyban szeretnék támaszkodni a 

mentorfelelősökre, akik az őszi félévben is felügyelhetnék a mentorok munkáját, a szakterületi 

koordinátorok tehermentesítése céljából. Fontosnak tartom, hogy a tisztségviselők, 

mentorfelelősök, mentorok között folyamatos, és gördülékeny legyen a kommunikáció, 

valamint, hogy egymás véleményét kikérve, egymást segítve egy hatékony mentorrendszert 

működtessünk. A mentorfelelősökkel időközönként személyes találkozókat szerveznék, mert 

csak ilyen módón lehet pontos képet kapni a rendszer működéséről, és az esetleges 

problémákról. Minden képzési esemény előtt tájékoztatnám a őket a program 

lebonyolításának módjáról, és tisztáznám velük, hogy pontosan mi lenne feladatuk.  

 

 Promóció 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a mentorrendszer megfelelő reklámot kapjon, mivel akkor 

tudjuk a legalkalmasabb embereket kiválasztani mentornak, ha sok emberből tudunk 

válogatni. Terveim között szerepel a Tétékás Nyúzzal való kooperáció, akár olyan módón is, 

hogy az idei év mentorai, mentorfelelősei rövid interjúk keretében beszélhetnének a 

tapasztalataikról, motivációjukról. Mindenképp szeretném a HÖK-ös, illetve szakos facebook 

oldalak üzemeltetőinek is a segítségét kérni a mentorrendszer promózásához. Szintén 

szeretném jelenlegi mentorok segítségét kérni, hogy a rendszert mind személyesen, mind 

pedig a kis mentorcsoportokban népszerűsítsük, és hogy invitáljuk meg a gólyákat a Bevonóra 

is. Akár már most, az őszi félévben is érdemes lehet a gólyáink között tájékozódni, hogy ki az, 

aki gondolkozik a mentorságon, és velük személyesen elbeszélgetni erről. A szakterületi 

csoportok eseményein is érdemes lehet a mentorságról beszélni, valamint egyszerű, 

figyelemfelkeltő plakátokat is kiraknék az egyetem különböző helyein. A szakterületi 

koordinátorok által írt népszerűsítő kör e-mail is hasznos lehet. 

 

 Bevonó nap 

Az előző években töretlen népszerűségnek örvendő bevonó napot mindenképpen 

megtartanám, ahol a még hezitáló hallgatók információt kaphatnának a rendszer felépítéséről, 

emellett a mentorok, mentorfelelősök élménybeszámolót is tarthatnának, hogy rávilágítsunk, 

hogy a kötelességek mellett a közösségépítés is fontos része a mentorképzésnek. A program 



részeként a különböző szakok mentorai, mentorjelöltjei kisebb csoportokban személyesen is 

beszélgethetnének.  

 

 Előadások 

Mindenképpen szerveznék előadásokat a mentorteszt előtt, mivel így sokkal emészthetőbb, és 

könnyebben beemelhető lenne a mentorteszt tudásanyaga. Az előadásokon a különböző 

tisztségviselők beszélhetnének pl.: az ösztöndíjakról, a HÖK felépítéséről stb.. Lehetnek egy 

előadás Milyen a jó mentor? címmel, ahol a jelöltek interaktív módon szedhetnék össze a jó 

mentor ismérveit, különös tekintettel a gólyákkal való kommunikáció módjára. Fontosnak 

tartanám hangsúlyozni, hogy a mentorjelöltek a HÖK-höz tartoznak, merjenek segítséget kérni 

az adott tisztségviselőktől, és kölcsönösen segítsék egymás munkáját. Az előadásokat akár egy 

nap is meg lehetne tartani röviden a legfontosabb dolgokat kiemelve, egy maximum 2-3 órás 

program keretében. 

 

 Mentorkisokos és Mentorteszt 

A Mentorkisokos szövegét revízionáltatnám a tisztségviselőkkel, mivel fontos, hogy a benne 

levő információk mindig pontosak legyenek. Bizonyos helyeken érdemes lenne átfogalmazni a 

könnyebb érthetőségért, és ezáltal a könnyebb megjegyezhetőségért. Hasznos lenne benne egy 

bevezető fejezet is, ahol azt taglalhatnánk, hogy pontosan mi egy mentor, feladata. A 

Mentortesztbe több gyakorlati mentormunkával kapcsolatos kérdést tennék (pl.: gólyák 

gyakorta ismételt kérdései, gyakori szituációk stb..). A tesztet akár elektronikus úton is 

megírathatnánk. A teszt értékelését szigorúan végezném, aki mindhárom részből megbukik, 

nem mehet utóvizsgázni, akinek pedig másodszorra sem sikerül a teszt, attól sajnos búcsút kell 

venni.  

 

 Szakos programok 

Fontosnak tartom, hogy az adott szakterületek mentorai összekovácsolódjanak a hatékonyabb 

közös munka érdekében. Legalább 2-3 szakos program ideális lenne, (egy a mentorteszt előtt, 

és legalább egy a teszt után) ahol a mentorjelöltek jobban megismerhetnék egymást. A 

programokat a mentorfelelősök vezényelnék le a szakterületi koordinátorok segítségével, de 

én is szívesen részt vennék rajtuk, hogy jobban belelássak abba, hogy az egyes szakterületek 

jelöltjei mennyire alkalmasak a mentori munkára. 

 

 

 



 Mentorkirándulás 

A Mentorkirándulást leginkább egy csapatépítő programként fogom fel, ahol amellett, hogy a 

mentorjelöltek megismerkednek egymással, és a mentorfelelőssel olyan játékos feladatokat 

oldhatnak meg együtt, amelyeket később esetleg a gólyáikkal is játszhatnak. A 

Mentorkirándulásra mindenképp a teszt előtt szeretnék sort keríteni, valamikor kora 

tavasszal. Jó lenne a program előtt a választott terepet bejárni az állomásvezetőkkel, és 

mentorfelelősökkel, hogy a program lebonyolítása gördülékeny legyen. A következő 

mentorkirándulás esetleg lehetne Kamaraerdőben, mivel a helyszín könnyen és gyorsan 

megközelíthető tömegközlekedéssel. 

 

 Játéknap 

A játéknapot mindenképpen a szóbeli előtt szeretném megtartani, hogy a mentorfelelősök 

képet kapjanak a jelöltek bizonyos kompetenciáiról, improvizációs képességükről. Minden 

jelöltnek 4-5 játékkal fel kéne készülnie, amit aztán kis csapatokban elpróbálhatnának. Itt 

mindenképp szeretnék olyan csapatokat összeállítani, ahol a különböző szakterületek jelöltjei 

megismerkedhetnek egymással. A program elején érzékenyítés jelleggel lehetne egy kicsit 

beszélni arról, hogy a játékokat milyen sorrendben érdemes játszani, és miért. 

 

 Szóbeli 

A szóbelit a mentorfelelősök vezényelhetnék le a szakterületi koordinátorokkal együtt, mivel 

ők ismerik meg a jelölteket a legjobban. Én is szeretnék részt venni a szóbeliken a 

lehetőségeimhez mérten. Érdemes lehet megkérdezni a jelöltek mentorait az illető szociális 

érzékeiről, kompetenciáiról, amennyiben a jelölt első mentorságára készül, második 

mentorság esetén pedig a tavalyi mentorfelelőst. 

 

 Mentorhétvége 

Amennyiben az anyagi keretek engedik, szeretnék egy mentorhétvégét, ahol egyrészt a 

csapatépítésen lenne a hangsúly, másrészt szakmai programokon. A programot péntek 

délutántól vasárnap estig tartóra tervezném. Itt már abszolút nagy lenne a hangsúly azon, hogy 

a különböző szakterületek mentorai együtt tudjanak dolgozni, problémákat megoldani. A 

programot mindenképpen tavasszal rendezném meg. Lehetnének szakos programok, ahol a 

mentorok jobban megismerkedhetnének például a szakterületi csoportok munkájával, 

valamint érzékenyítést, kommunikációs tréninget, állomásos feladatokat szerveznék. A 

gólyatábor helyszínétől függően ez a program lehet akár szimulációs jellegű is. 

 



 Mentortábor 

Egy nyári, 2-3 napos programnak szánnám, ahol a mentorok gólyatábor előtt felfrissíthetik a 

tudást, amit a képzés alatt felszedtek. Ezen a képzési eseményen a hangsúly lehetne a 

gólyatáboron, és az augusztusi, szeptemberi teendők, programok megbeszélésén 

(pl.: beiratkozás, gólya-mentor találkozók, gólyaavató stb..) Fontosnak tartom, hogy egy 

beszélgetős program keretében az adott szakterületek mentorai kicsit bemutassák a 

szakterületüket egymásnak, hogy bármilyen gólyának megfelelő „útbaigazítást”, segítséget 

tudjanak nyújtani. Itt esetleg egy HÖK-ös bevonó jellegű programot is tartanék, ahol a Hallgatói 

Önkormányzat felépítésén túl az egyes tisztségviselők is beszélhetnének a munkájukról.  

 

 Utódképzés 

Fontosnak érzem, hogy az utódképzést időben elkezdjem, hogy a jelöltek megfelelő felkészítést 

kaphassanak. Akár már a mentortáborban felmérném, hogy kik azok, aki szeretnének 

jelentkezni, és beszélgetnék velük a tapasztalataikról, terveikről, valamint részletesen 

bemutatnám nekik az egyes események szervezésének lépéseit.  

 

•   Tanárképzés 

A tanárisok helyzete igen speciális az osztatlan képzési formából, és a rengeteg különböző 

szakpár létezéséből fakadóan, így kiemelt figyelmet kell fordítani a mentorpárok 

összerakására, és a tanáris gólyák gólyatábori beosztására. Ezekben a kérdésekben 

mindenképpen segíteném a tanáris szakterületi koordinátort, és mentorfelelőst. Fontos 

emellett, hogy minden mentor tisztában legyen a tanárképzéssel kapcsolatos legfontosabb 

alapinformációkkal. 

 

Az utóbbi években (részben a mentorációs foglalkozásoknak hála) egyre több oktató tud a 

mentorrendszer létezéséről, viszont fontosnak tartom, hogy szélesebb körben tájékoztassuk 

őket a mentorok feladatairól, és a hatásköreiről, ami a szakterületi koordinátorokkal 

kooperálva például oktató-mentor fórumokon történhetne meg. 

Szintén érdemes megemlíteni az MSc-seket, akikkel elvileg a BSc-s mentoroknak kell 

foglalkozni, viszont sajnos egyik fél sem kap megfelelő tájékoztatást, aminek következtében 

nincs a hallgatók, és a mentorok között kommunikáció. Érdemes lenne a mentorkisokosba egy 

mesterképzéses hallgatókról szóló részt beletenni, valamint ősszel a nem ELTE-n végzett 

hallgatóknak egy kis eligazítást tartani az itteni ügymenetekről, valamint körbevezetni őket az 

egyetemen. 



A gólyatáborral kapcsolatban fontosnak tartom megemlíteni, hogy a rendezvény helyszínének 

függvényében megfontolnám, hogy az egyes csapatvezetők lehetnének mentorok. Ebben az 

esetben mindenképpen kiegészíteném a képzést egy olyan eseménnyel, ahol a csapatvezetéssel 

kapcsolatos fontos dolgokat tanulhatnák meg a mentorok.  

Végezetül roppant fontosnak tartom, hogy visszajelzést kapjak a mentorkoordinátori 

munkámról, így mindenképpen kitöltetnék egy kérdőívet a mentorokkal, hogy fény derüljön a 

rendszer hibáira, és a következő koordinátor jelölt tanulhasson a hibákból, és példát vehessen 

a pozitívumokról. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat!  

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

Tel: 20/380-4201  

E-mail: csengesomodi2@gmail.com 

Somodi Csenge 

2018.10.04. 


