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február 3-12 – szabadság  
Ez idő alatt külföldön voltam így túl sok munkát nem tudtam végezni. Mindazonáltal az itthon 

felmerült problémákat igyekeztem kint is megoldani.  

Mentorprogram kommunikációja  
Februárban elindult egy a mentorprogramon belül egy kommunikációs csapat Tóth Fruzsina 

és Borbíró Andrea vezetésével. Ennek a lényege, hogy legyen egy olyan külső felülete a 

programnak, ahol a hallgatókat tájékoztatni tudjuk az eseményekről, illetve felhívhatjuk a 

figyelmüket arra miről szól a program és esetleg ezzel is segíti azokat, akik gondolkodnak, 

hogy a karra jöjjenek tanulni. Ebbe a projekteben 3 mentor vesz részt, valamint Kiss Teodóra 

integrációs referens. A program Facebook oldalát alább találjátok.  

https://www.facebook.com/mentorprogramelteajk/?fref=ts  

Mentorfelvételi  
Ebben a hónapban is a felvételivel foglalkoztam a legtöbbet. Most már kezd kialakulni a 

végső tervezet, ez jelenleg abban a fázisban van, hogy még egy egyeztetés kell a 

mentortanárok társelnökeivel. Alapvetően amikor találkoztunk nagyon jó hangulatú és 

produktív találkozást tudhattunk magunk mögött, továbbra is egyetértünk a programok jelenét 

és jövőjét illető főbb kérdésekben. A felvétel koncepcióján, amin még eshetnek kisebb 

változások, alább olvasható.  

Február vége:  

https://www.facebook.com/mentorprogramelteajk/?fref=ts


  
 

 

• A az objektív pontrendszer zárása. 

• Mentorok nyilatkozata, hogy ki akarja folytatni  

• Március eleje: 

• 20 diákmentort az objektív pontrendszer alapján „tovább megy” a következő 

évre is.  

• 20 diákmentort az oktatómentorok választanak ki/kérnek fel. 

• A programban továbbra is 60 jogász mentorral szeretnénk dolgozni.   

• A diákmentorok és az oktatómentorok nyilatkoznak, hogy ebben az 

összetételben szeretnék e a munkát folytatni  

• Csak olyan mentor választható ki, aki az objektív pontrendszerben elérte a 

megszerezhető pontok 50% + 1 pontot   

Március 8-13.  – Jelentkezés  

• Lassan megindítjuk a jelentkezést, a kommunikációs bizottság segítséget szeretném 

igénybe venni.  

• Terveink szerint 3 hetes képzés/felkészítésen vennének részt a jelentkezők 

(továbbiakban: képzés). 

• Itt elsajátítanák azokat a kompetenciákat és elveket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 

valaki mentorként tevékenykedjen. Ezek olyan képességek és feladatok lennének, 

amiket a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány segített elsajátítani az elmúlt 

években. Idén ezt a bizottsági tagjaim a mentorokkal együtt közösen végezné.  

• Egy konkrét képzési tervet készítenének a bizottság tagjai kettesével összeállva. Ehhez 

jelentkezhetnének a mentorok és a konkrét terv elkészítésében is részt vennének. 

Így kialakulna 4 képzési csoport (2 bizottsági tag és 2 mentor). Itt a társelnökök 

véleményeznék a képzési terveket! A programot a HÖK elnöksége hagyná jóvá az 

oktatók minden észrevételének figyelembe vételével.  

• A társelnökök véleményeznének! 

március 20 - április 6. Képzések  



  
 

 

Minden héten minden csoportnak lesz egy képzése ezek körülbelül 2 órát fognak igénybe 

venni hétköznap esete 6-tól ezt követően lehetőség lesz kötetlen ismerkedésre a 

környékbeli vendéglátóipari egységekben, ide minden oktató és diákmentort sok 

szeretettel várunk majd. Itt lesz lehetősége a jelentkezőknek elsajátítania azokat a 

képességeket, amelyek ahhoz kellenek, hogy valaki megállja a helyét diákmentorként.  

április 7-9 Felvételitábor 

Ez a rendezvény Csattogóvölgy nevű ifjúsági kempingben kerülne megrendezésre. Ide 

jelenleg 100 emberrel számolunk, amik a jelentkezőkből és a mentorokból állna, akik 

tovább jutottak. A pénteki napon még képzést kapnának a jelentkezők, szombaton pedig 

sportnap lesz és reményeink szerint ide az oktatómentorok is jönnek. A rendezvény fő 

szervezője – mint a legtöbb ilyen jellegű rendezvényének – Dancs Tamással, a 

helyettesemmel ketten leszünk.  

 

 

Elnökségi  
Februárban minden elnökségin részt vettem és véleményeztem az eldöntendő kérdéseket, 

illetve beszámoltam az elnökségnek a munkám alakulásáról. Valamint együtt dolgoztam a 

legtöbb alelnökkel, különböző programok elkészítése és tervezése miatt. Elnökségin 

megvitattuk a tantervi javaslatot ebben én is részt vettem igen aktívan.  

Mentorgyűlés  
Ebben a hónapban kétszer is tartottam gyűlést, ami többet nem lesz, mert bár az internetes 

szavazáson megoszlottak egyenlő arányban a két napra adott szavazatok az gyűlésre mégse 

egyenlő arányban jöttek el. A gyűlésen rengeteg téma volt például:  

• mentorvizsgafelejtő és egyéb vizsgafelejtők 

• kommunikációs bizottság működése 

• társadalmi felelősség vállalás projekt 



  
 

 

 Ezt Kisteleki Károly tanár úrral indítjuk a programon belül, aminek az 

értelme, hogy bátorítsa a hallgatókat a szociális/önkéntes munkákra.  

• ki szeretne továbbra is részt venni a programban  

• értékelése a mentorprogramnak, ezt papír alapon tették meg a mentorok  

o alapvetően pozitív vélemények voltak a jellemzők, például: 

 „A mentorok szerintem számíthatnak egymásra és ez ilyen közösségen 

belül nagyon fontos.”  

 A tanárok már nem olyan intenzitással csinálják, mint az elején tették az 

ON alatt.  

 „Jó ötlet a tanárok részvétele.”  

 „Full jó a bizottság.”  

február 28ac. - Karitanács 
Részt vettem a karitanácson és meghallgattam a vitát, szavazni az új tantervről a következő 

ülésen fogunk. 

 

 

 

 


