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Időrendi beosztás: 

 

2015.12. 02. Tanári Télapó 

2015. 12.07. Választmány 

2015.12.18. ELTE HÖK Tanárképzési Bizottság ülés 

2015.01.21-23. Edukáció 

2016.01.28. Tanárképzési Szakterületi Bizottság ülés 

2016.01.28. ELTE HÖK Tanárképzési Bizottság ülés 

2016.01.29. TTK Nyílt nap 

2016.02.01. Választmány 

2016.02.01. Tisztségviselői ülés 

2016.02.01.. Műhelymegbeszélés (TKK) 

 

Tanári Télapó 
Idén harmadik alkalommal rendeztük meg. Sikerült karácsonyi hangulatot varázsolni a rögtönzött kórusnak, az 

Ásványtárba. A beszélgetést kísérő, üdítőhöz és rágcsálnivalóhoz a Hallgatói Alapítvány járult hozzá. Örültem 

annak, hogy a tavalyi évhez képest növekedett a résztvevők létszáma. A szervezésért köszönet Szlezák 

Zsófinak. 

 

 

ELTE HÖK Tanárképzési Bizottság ülés 
A két ülésen, a tárgyalt pontok sok esetben megegyeztek így nem szedném külön. 

Megbeszéltük az Edukáción való standolás menetélt, valamint a tavaszi félév programjait terveztük be.  

Ezek közül talán a legnagyobb és időben is hamarosan esedékes, a március 11-13.-ra tervezett Konferencia. 

Ennek célja, hogy az országban tanárképzéssel foglalkozó egyetemeken lévő HÖK-ös tisztségviselők, leüljenek 

beszélgetni, a közös, többeket érintő problémákról, esetleg megoldásokat találjanak. A részletesebb programterv 

kicsit később, jelenleg várjuk a többi egyetem válaszát, a részvétellel kapcsolatban. 

Ezen kívül várható még áprilisra egy Fórum, és mivel az első évfolyam kicsit össze- vissza számolva, de a 

képzésének feléhez ér, ezért május közepére egy Tanáris Felező van tervben. 

 

 

Szakterületi Bizottság ülés 
Megbeszéltük a tavaszi félévre tervezett programokat, és az új mentorkoncepciót. 

Programok: 

- Bevonó 

- Piknik 

- Játék délután 

- Felező 

- Tanári Napok 

Valamint itt mondtam el, hogy február végével én lemondok a Koordinátori tisztségről, szóval utódot keresek. 

Két hét múlva tartjuk a bevonót a szakterület életébe, remélem, sokan eljönnek és a tavaszi félévben 

megnövekedik az aktív emberek száma a SzAB-ban.  

 

Általános feladatok 

A levelezési listákat és facebook csoportokat napi rendszerességgel nézem és frissítem. 



Mivel január 29.- február7.-e között nem tartózkodtam az országban, így a Választmányi, Tisztségviselői, 

Műhelymegbeszélés üléseken nem tudtam részt venni.  

Mint feljebb is olvashatjátok, hamarosan elhagyom ezt a tisztséget így itt is szeretném hangsúlyozni, hogy 

utódot keresek, és remélem, találok is valakit, aki jobban csinálja, mint én.  

 

Mint írtam, nem voltam itthon és nagyon internet közelben sem, ezért nem érkezett be időben a beszámolóm, 

természetesen tudom, hogy ez nem kifogás, elnézést kérek mindenkitől. 

 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van, keress e-mail-ben, vagy személyesen. 

 

 

 

2016. február .07. 

     Sudár Mariann 
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 tanarszk@ttkhok.elte.hu 


