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 A vizsgaidőszak alatt összegyűjtöttük az egyes szakterületek tantervéhez kapcsolódó 

negatívumokat, melyet úgy végeztünk, hogy szakterületenként kijelöltünk erre 1-1 embert, 

hogy akár kérdőív, akár kérdezgetés útján írja össze, mik azok a dolgok a tantervekben, amik 

nem igazán jók ott, ahol vannak, illetve a hallgatók véleménye alapján akár el is lehetne hagyni 

őket. Ezeket a dokumentumokat tovább küldtem a tanulmányi elnökhelyettesünknek.  

  01.18. Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács ülés. Mivel vizsgáztam, így nem 

tudtam részt venni az ülésen, ezért Lukács Márton kértem meg, hogy képviselje helyettem a 

TTK-t. 

01. 19-21. A tanárképzési szakterület az idei Education is képviselte a TTK és a Tanárképző 

Központot. 

Segítők: Kelemen Veronika, Tóth Viktória, Pintér Kornélia, Maszlag Szilvia, Őri Bálint, 

Dohány-Juhos Nikolett, Szabó Áron, Hambuch Mátyás, Miskei Ferenc  

 01.27. A Nyílt Napon egy tájékoztatót szerveztem, ahová szakterületenként egy-egy 

oktatót hívtam meg, illetve a mentorkoordinátor kisasszonyt, hogy pár percben beszéljen a 

mentorok munkájáról. Szerencsére gördülékenyen ment, Márialigeti intézetigazgató úr nem 

jelent meg, de Patriciával improvizálva megmentettük a helyzetet. 



A vizsgaidőszak után elkezdtük a Tanári Napok szervezését, több helyszín is szóba jött, többek 

között Tata és a tavalyi helyszín, Szolnok, de a SzaCs Mezőkövesd mellett döntött. A szervezői 

munkák folyamatosan zajlanak.Még nem 100% az időpont, de a többi gólyatáborhoz igazodva, 

illetve a segítők elfoglaltságaihoz (pl: terepgyak), valószínűleg szeptember 7-10. között kerül 

megrendezésre a Tanári Napok. 

 

 02.07. Tisztségviselői ülésen részt vettem. 

Érintett témák: 

 OMHV 

 Tantervek 

 0.évafolyam 

 LEN 

 Mentorkoncepció 

 

 02.13. Tanárképzési Bizottsági ülésen részt vettem.  

Érintett témák: 

 Szombathely 

 Szaktárgyi, összefüggő tanítási gyakorlat 

 Közösségi gyakorlat 

 BGGyK érzékenyítés 

 Közös tanári felező (várható idő: április 27.) 

 02.14. Küldöttgyűlésen részt vettem 

 

 02.15. SzaCs ülést tartottam 

Érintett témák: 

 0. évfolyam 

 Mentorkoncepció 

 Szombathely 

 Rövidciklusú tanárképzés 

 BGGyK érzékenyítés 

 Tanáris Felező 

 OMHV 

 LEN 

 Mentorfelelős választás 

 Tanári Napok 

Az ülésen mentorfelelőst választottunk, ahol a két jelölt közül Szabó Áront választottuk a 

mentorkoordinátor kisasszonnyal a szakterület véleménye alapján. Áronnak kiforrott 



elképzelései vannak a munkájával kapcsolatban, úgy gondolom, eredményesen fogunk tudni 

majd együtt dolgozni vele és a mentorkoordinátor kisasszonnyal egyaránt.  

Továbbá szintén a SzaCs véleménye alapján eldöntöttük, hogy mikor és hol legyen a Tanári 

Napok. 

Most péntekere (03.03.) szerveztem a Tanári Bevonót, melynek célja, hogy minél többen 

közelebb kerülhessenek a tanárképzési szakterülethez, és aktívabban kivegyék a részüket 

belőle. 

Program:  

2 óra ismerkedő, csapatépítő játékok Nagy Anett vezényletével 

1-1,5 óra HÖK/ Tanárképzési Szakterület működésének ismertetése 

Viszonylag sokan eljöttek és 1-2 ember kivételével, akiknek sürgős elfoglaltságuk volt, csak ők 

mentek el előbb. Úgy gondolom sikeres bevonó volt, mindannyian élveszték a csapatépítős 

játékokat és az előadásokon sem unták el magukat. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, az esetleges kérdésekre szívesen válaszolok. 

 

Budapest, 2017. 03. 04. 

 

Kanti Eszter 

Tanárképzési szakterületi koordinátor  

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

20/212-7932 
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