
BESZÁMOLÓ 

Kanti Eszter Tanárképzési Szakterületi Koordinátor 

Küldöttgyűlés időpontja: 2017. 01. 05. 16 óra  

Időszak: 2016. 11. 15. – 2017. 01. 15. 

 

 Nov. 23. Tanáris Játékest 

Egészen sokan eljöttek és mindenki élvezte, szóval ezt a eseményt rendszeresíteni fogjuk a 

szorgalmi időszak alatt. 

 

 

 Nov. 30. EHÖK tanárképzési bizottsági ülés: 

TTK, BTK, IK, PPK tanárképzéssel foglalkozó, a bizottságba delegált képviselői beszámolója. 

(Mi történt egy-egy karon az előző ülés óta, amely érinti a tanárképzést.) 

Közösségi gyakorlat keretein belül hátrányos helyzetű diákoknak kirándulás szervezése 

Budapesten. 

Pályázatok gyűjtése szintén a közösségi gyakorlathoz. 

Mi minősül szaktárgyi kreditnek? 

Tanártovábbképzés: 5 nagyobb régióra, egy-egy központtal 

Szakváltás 

TKK delegáltak (TTT: Kanti Eszter; Szakindítási/akkreditációs munkacsoport: Sudár Mariann; 

Egyeztető testület : Hoksza Zsol + IK) 

 

 

 Dec. 2. Gólyabál 

A szakterület több tagja is aktívan tevékenykedett a gólyaszoba megszervezése kapcsán. 

(Mézeskalácssütés, dekorálás, kvíz összeállítása stb.) 

 

 

 Dec. 7. Tanáris Télapó 

Ismét megszervezte a tanárképzési szakterület a már-már hagyománnyá váló Tanáris Télapó 

elnevezésű eseményt, ahol idén egy tanárszakosoknak szóló fizikaverseny eredményei is 

kihirdetésre kerültek. Meghívtunk több oktatót is (szakterületenként 2-4), akik közül 

meglehetősen sokan tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel.  



 

 

 

 Dec. 12. SzaCs  

Tantervihaló: Választottunk 1-1 szakfelelőst (földrajz: Pintér Kornélia; Környezettan: Vigh 

Patricia; matematika: Miskei Feri; fizika: Sudár Mariann; biológia: Lukács Márton; kémia: 

Kelemen Veronika), aki az egyes szakok tanterveit átnézi: átfedések 1-1 szakpár esetén, egyéb 

észrevételek, vélemények az adott tárggyal kapcsolatban stb, amit a TCS-hoz jan. 6-ig 

eljuttatunk. 

Tanári Napok: 

A tanárképzési szakterület 2017-ben is meg fogja szervezni a Tanári Napokat. A főszervező 

személye kapcsán voltak javaslatok, konkrétum egyelőre nincs. 

Szakos mentorfelelős: 

Egy motivációs levelet kell írni azoknak, akik szeretnének mentorfelelősek lenni, és ezt a 

mentorkoordinátor kisasszonynak és nekem kell eljuttatni a regisztrációs héttel bezárólag.  

 

 

 Nyílt Nap: 

A tavalyi évhez hasonlóan a tanárképzési szakterület most is egy 1-1,5 órás tájékoztatót fog 

tartani, amire szakterületebként 1-1 oktatót hívtunk meg, hogy működjenek ebben közre. 

(kémia: Szalay Luca; biológia: Márialigeti Károly; földrajz (szervezés alatt); fizika: Jenei Péter; 

környezettan: Weiszburg Tamás; matematika: Verhóczki László) 

Segítők a Nyílt Napon: Kelemen Veronika, Pintér Kornélia, Őri Bálint, Tóth Viktória, Miskei 

Feri, Vigh Patricia, Kanti Eszter 

 

 

 Educatio 

ELTE TKK  

Karonként 1-1 tanárszakos fogja képviselni a TKK-t. (Jan. 19-21. délelőtt-délután) 

TTK: Kelemen Veronika, Pintér Kornélia, Őri Bálint, Tóth Viktória, Vigh Patricia, Kanti Eszter 

 

 A TKK-ban (ELTE Tanárképző Központ) pedig jelenleg a rövid ciklusú tanárképzési 

tantervek mintahálóján dolgozunk, melynek fázisa ott tart, hogy az tanárképzésben érintett 



karok véleményezik a tervezetet, melyet jan.-ig kell eljuttatni Bot Krisztinának, hogy aztán 

tárgyalhassa a TTT (Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács) 

Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat! 

 

Budapest, 2017. január 1. 

 

 

Kanti Eszter  

Tanárképzési Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

20/212-7932 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 


