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Korábbi beszámolóimat az alábbi helyeken érhetitek el:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-03/beszamolo_tanarszk_03.04.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/201701/beszamolo_tanarkepzesi_szakteruleti_koordinator_0.pdf

Az továbbiakban pontokba szedve igyekszem összefoglalni a legutóbbi rendes küldöttgyűlési
ülés, azaz március 8. óta végzett tevékenységeimet.

03. 13. – EHÖK Tanárképzési Bizottság
Március 13-án részt vettem az EHÖK Tanárképzési Bizottságának ülésén, amelyen a következő
napirendi pontokat tárgyaltuk végig:
o Szombathely (alapkari besorolás, 2017. őszétől él ott is az ELTE HKR-e)
o Hátrányos helyzetű gyerekek kirándultatása
o Tanáris Felező
o Érzékenyítés a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
o
03.16. – Szakterületi Csoport
A szakterületi csoporttal átbeszéltük az aktuális kérdéseket, kitértünk például a 2017-es Tanári
Napok koncepciójára és a képviselőválasztásra.

03-31-04.01. – KonTRA (Konferencia a Tanárképzés Releváns Alapjairól)
Részt vettem a Pécsett megrendezésre kerülő konferencián. Az eseményen elsősorban a jelenleg
működő osztatlan tanárképzés két sarkalatos pontját vitattuk meg: a felvételi eljárás során
kötelező alkalmassági vizsgát, illetve a szakosodáshoz szükséges 150 kredit kötelező
teljesítését. Ehhez pro-kontra érveket gyűjtöttünk, hogy megfelelő módon fel tudjunk készülni
arra, hogy esetlegesen milyen válaszokat, kritikákat kaphat majd a javaslat.
Úgy gondoljuk, hogy a szűrő nem megfelelő, olyanok is sikerrel teljesítik a vizsgát, akik
egyébként nem lennének alkalmasak a tanári pályára. Évente kb 3 embert szűrt ki az

alkalmassági vizsga intézményenként. A 150 kredit szaktárgyi kreditekre értendő, ennyi kell a
szakképzetségválasztáshoz, vagyis minden szaktárgyi kreditet teljesíteni kellene a
hallgatóknak. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj programról is esett szó. Országos visszajelzések
alapján a kifizetések ebben a félévben zökkenőmentesen haladtak. Amellett, hogy fontos
dolgokat megvitattunk, lényegesnek tartom, hogy jobban megismerkedtem a többi egyetem
tanárképzéssel foglalkozó tisztségviselőével, és jó kapcsolatot tudtam velük kialakítani.

04.11. – Gólyatáboros egyeztetés az ELTE Szolgáltató Központtal
Április 11-én volt egy egyeztetés Geréb Tündével, akivel a Tanári Napok előzetesen beküldött
táblázatának pontjait beszéltük részletesen végig. A felmerülő kérdéseket sikerült a helyszínen
tisztázni, de ha szükséges, további módosításra van még lehetőség.

04.24. – Részt vettem a TTK HÖK Választmányának ülésén.
Munkacsoportok kialakítása volt a legfontosabb megvitatnivaló. Végül amellett döntöttünk,
hogy fontos lenne, a csoportok már a gólyatáborban kialakulnának véletlenszerűen. Továbbá
az emelt csoportok kiépítésére úgy kerülne sor, hogy aki ezzel élne, nem megy el a saját
csoportjával, hanem az emelt órára (hasonlóképpen, mint a gimnáziumokban a fakultáció).

04.27. – Szakterületi Csoport.
Ismételten összeült a szakterületek. Ötletelés folyt arról, hogyan színesíthetnénk a szakterület
életét. Megvitattuk a Tanári Napok sarkalatos pontjait, közösen gondolkoztunk a tábor
tematikájáról, összeállítottuk a meghívott oktatók névsorát. Beszéltünk még az állomásokról és
a fontosabb határidőkről.

04. 29. – Tanáris Piknik
Ezt a rendezvényt először a Dera-szurdokban szerettük volna megrendezni, azonban a rossz idő
közbeszólt, és így a Déli épület Arénájában kerül megtartásra. A piknikes feeling garantálva
lesz, hiszen mindenki hozza a kis elemózsiáját és plédjét is. Készülünk számháborúval is és
egyéb csapatépítő- illetve társasjátékkel.

Mentorrendszer: Két képzési eseményen kívül, amire tanulmányi elfoglaltságom, illetve
külföldi tartózkodásom miatt nem tudtam elmenni, részt vettem, ahogy a még soron
következőkön is ott fogok tudni majd lenni. A szakterületünk mentorfelelősével, Szabó Áronnal
és a mentorkoordinátor kisasszonnyal, Vigh Patriciával, zökkenőmentes – és meglátásom
szerint – hatékony az együttműködés. A kötelező programokon túl, Áron szakos eseményekkel
is készül a leendő mentorok számára.

Önreflexió
Úgy gondolom, megválasztásom óta lelkiismeretesen csináltam a munkám: képviseltem a
tanárképzési szakterületet azokban a bizottságokban, ahová delegálva vagyok, a tanárszakos
hallgatókat folyamatosan informáltam az aktuális eseményekről, rendezvényeket szerveztem,
most leginkább a Tanári Napokat, stb. Visszatekintve a munkámra, nem mondom, hogy
tökéletes. Lehet jobb lett volna, ha több apróbb rendezvényünk van, akár az egyetem falain
kívül is, illetve, ha több ilyen, más szakterület által rendezett programon van időm részt venni.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van, keress nyugodtan e-mailben
vagy személyesen.
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