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TITKÁRI BESZÁMOLÓ 

2016.02.09. – 2016.04.12. 

IDŐRENDI BONTÁS 

2016.02.09. – Küldöttgyűlés 

2016.02.15. – Választmány 

2016.02.22. – Tisztségviselői ülés 

2016.02.29. – Választmány 

2016.03.07. – Tisztségviselői ülés 

2016.03.08. – rendkívüli Küldöttgyűlés 

2016.03.21. – Választmány 

2016.04.04. – Tisztségviselői ülés 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

EMKÉKEZTETŐK 

Tanulmányi okokból az emlékeztetők készítésével sajnos megcsúsztam, de reményeim szerint 

április 13-ával ismételten teljes erővel folytatom az írásukat. Az elkészült emlékeztetők mind 

fenn vannak már a honlapon is. A nálam lévők félkész állapotban vannak (egyik sincs 0%-on) 

és amikor időm engedi, írogatom őket (csak hát hosszúak…). 

 

IKTATÁS 

Az iktatni való dokumentumokat a beérkezés után, amint a TTK-n vagyok, iktatni szoktam, ha 

pedig nem vagyok egyetem-közelben, akkor 2 napon belül távoli számítógép vezérlésével 

végzem el.   

 

EGYEBEK (parkolási engedélyek, kulcsfelvétel, belépőkártyák, fogadóóra) 

Az elmúlt hetekben a Kar Kiváló Hallgatója pályázatokhoz szükséges közéleti igazolásokat is 

fogalmaztam. 
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Február 25-től indult el a második féléves parkolási engedélyek leadása. Az előző félévi 

engedélyek március 15-ig voltak érvényesek. 1-2 igényléssel volt fennakadás, akik a 15.-e előtti 

néhány napra már igényelték volna a parkolást, azonban a második féléves igénylések 

csoportjában maradtak. A kezdeti nagy leadási roham óta nyugodtabb a helyzet, nagyjából 

hetente továbbítom a néhány beérkezett igénylést. A későbbiekben értékelném, ha a panaszok 

ténylegesen hozzám futnának be, mert úgy gyorsabban tudnék intézkedni  

A kulcsfelvételi jogok a személyi változásoknak megfelelően módosítva lettek. 

Fogadóórámat minden héten, a honlapon szereplő időpontban megtartottam. 

 

Ellenőrző Bizottság hiányában néhány feladat rám is hárult. A március 8-i rendkívüli 

Küldöttgyűléssel megszűnt 5 darab képviselői mandátum, így a Küldöttgyűlésen szavazati 

joggal rendelkezők száma 37 főre csökkent. A következő időszakra tekintve, jó lenne, ha 

mindenki legalább egyszer megnézné az Alapszabály 54. paragrafusát, mely a képviselőkkel és 

képviselő póttagokkal szemben alkalmazható szankciókról rendelkezik. 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Kérdéseket, észrevételeket szívesen fogadom 

személyesen, vagy bármely elérhetőségemen. A Küldöttgyűlésen sajnos nem tudok részt venni, 

de bármilyen felmerülő kérdés esetén elérhető vagyok telefonon és neten is. 

Budapest, 

2016.04.09. 

Pintér Kornélia 

titkar@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

Amennyiben érdekel a Tanárképzési Szakterület hogyléte, görgess lejjebb! 
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TANÁRKÉPZÉSI SZAKTERÜLET – BESZÁMOLÓ 

Ugyan nem kötelességem, de a lelki békém érdekében mégiscsak beszámolnék a tanárképzés 

terén történtekről is  

 

IDŐRENDI BONTÁS 

2016.03.18. – Tanáris bevonó 

2016.02.25. – Tanárképzési Szakterületi Bizottsági ülés 

2016.03.02. – ELTE TKK Műhelymegbeszélés; Tanárképzési Szakterületi Bizottsági ülés 

2016.03.18-19. – KonTRA, alias Konferencia a Tanárképzés Releváns Alapjairól 

2016.03.17. és 21. – mentorteszt 

2016.03.29. – mentorkirándulás 

2016.03.31. – Tanárképzési Szakterületi Csoport ülés, majd ELTE HÖK Tanárképzési 

Bizottság ülése 

2016.04.07. – tanáris mentorszóbeli; Tanáris Hallgatói Fórum 

 

2016. 02.29-én Sudár Mariann lemondott a tanárképzési szakterületi koordinátori tisztségéről. 

A Szakterületi Bizottság március 2.-án – a tisztségre jelentkező hiányában – bizottsági elnököt 

választott. Két jelölt is volt a posztra: File Ágnes, illetve jómagam. A szavazatok alapján 2-4 

arányban kerültem megválasztásra. 

 

Az első nagy esemény a KonTRA elnevezésű első, országos tanárszakos konferencia volt, mely 

a KCSSK kollégiumban került megrendezésre az EHÖK illetve a HÖOK, de leginkább Nagy 

Anett jóvoltából  A konferencián az ELTE mellett a Pécsi és Szegedi Tudományegyetemről, 

valamint az egri Eszterházy Károly Főiskoláról érkeztek hallgatói képviselők. Részletes 

beszámolót nem írnék erről, mivel a Tétékás Nyúzban, illetve az ELTE Online felületén is jelent 

meg róla cikk. Az első nap két szekcióban dolgoztunk, ezek voltak: TTK-IK és BTK-PPK. A 

második nap délelőttje már egy szekcióban zajlott, itt a képzés egyes problémáit beszéltük át, 

és próbáltunk megoldási javaslatokat is találni rájuk. A hétvége zárásaként egy kerekasztal 

beszélgetést tartottunk, amelyen jelen volt Kiss Edina (ELTE HÖK elnök), Gulyás Tibor 

(HÖOK elnök) és dr. Pintér Mihály (a hallgatói önkormányzatok jogásza) is. A konferencia 

szerintem valóban hasznos volt, össze tudtuk vetni a problémáinkat, vagy épp a jól működő 

részeket a többi intézménnyel. A résztvevőkkel a kapcsolatot továbbra is fenntartjuk, hogy 
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bármikor bármelyik intézménytől tudjunk tanácsot kérni, segíthessünk egymásnak. 

Remélhetőleg a konferencia az elkövetkezendő években is megrendezésre fog kerülni, akár 

vándorrendezvényként is. 

 

Mentorképzés: A képzés során sajnos sok jelölt kiesett a rendszerből. Többen visszaléptek, 

vagy épp a vizsgán buktak el. A mentorkirándulásra mindössze 9 jelölt jött el. A nagyjából 15 

hiányzó közül sokan írtak előre kimentést, a jelzést sem küldőkben viszont nagyot csalódtunk. 

A kirándulás ennek ellenére jó hangulatban telt és jól is teljesített a csapat. Az utóvizsgára 

mindössze 3 jelölt jött el, akiknek sikerült is teljesíteniük azt. Az tesztet teljesítők száma csupán 

13 volt, ők vettek részt a csütörtöki szóbeli elbeszélgetésen. A szóbeli lezártával úgy 

döntöttünk, hogy 11 főből fog állni az idei tanáris mentorgárda. 

 

Tanáris Hallgatói Fórum: A tanévben másodjára került megrendezésre a fórum, melyen a 

tanárképzési referensek adtak tájékoztatást az tanárképzés aktuális helyzetéről. A fórumon a 

novemberihez képest valamivel többen vettek részt, de még így is alacsony volt a létszám. 

Amiről szó esett: - szakképzettség választás 

 - rövid illetve hosszú tanítási gyakorlatok 

 - záróvizsga 

 - szakdolgozat 

 - portfólió 

A tájékoztatás után az előre beérkező, illetve helyben felmerülő hallgatói kérdések kerültek 

megválaszolásra.  

A helyszínen történő igényfelmérés alapján elkezdünk foglalkozni az osztatlan tanárszakosokra 

szabott tanulmányi ösztöndíj kidolgozásával, valamint elkezdjük szervezni az össztanáris 

felezőbulit, mely a pünkösdi hosszúhétvége elé van tervezve. 

 

Köszi, hogy ezt is elolvastad!  

 

Amennyiben tanárszakos témában lenne kérdésed, írj a tanarszk@ttkhok.elte.hu címre, vagy 

keress személyesen! Igazából a titkári címre is jöhet… úgyis elolvasom. 
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