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Az előző küldöttgyűlés óta nagyon sok idő telt el, és nagyon sok problémával meg kellett 

küzdenem az általános szakterületi koordinátori feladatok mellett. 

Mint ahogyan korábban, ebben az időszakban is részt vettem a Tanárképzési és 

Tanártovábbképzési Tanács ülésein, a TTK HÖK Választmány, és Tisztségviselői 

ülésein, valamint folyamatosan tájékoztattam a tanáris hallgatókat a közelgő 

programokról, eseményekről. Ezeken kívül részt vettem a tisztségviselői csapatépítésen, 

a tisztségviselői napon, a mentortáborban, és a gólyatáborban is. 

A nyár a vizsgaidőszak után nyugodtan indult, és a mentortábor végéig komolyabb 

feladatom a gólyák tájékoztatásán kívül nem akadt, az igazán sok probléma csak ezután 

jelentkezett. Ahogyan az előző félév kezdetén, most is létrehoztam a tanárisok számára 

az órarendi problémabejelentő felületet, hiszen nálunk a nagyon sokféle szakpár miatt a 

többi szakterülethez képest jóval több problémával kell ilyenkor megküzdenünk. Az 

óraütközéseken kívül ebben a félévben nagyon nagy arányban tapasztaltam a tárgyak 

meghirdetésének halogatását. Az, hogy több tárgy esetében is augusztus végén, 

szeptember elején (a regisztrációs héten) pótolták a tárgyak meghirdetését tovább 

bonyolította a helyzetet, hiszen ebben az esetben később kaptak a tárgyak időpontot is, 

és ezért az újabb ütközésekre is egyre később derült fény. A gólyatáborból hazajőve 

egészen a regisztrációs hét végéig minden nap a levelezés előtt töltöttem a szabadidőm 

nagy részét, igyekeztem a lehető leghamarabb orvosolni a felmerülő, összesen több mint 

70 problémát. Szerencsére 1-2 kivétellel (ahol szintén megkerestük a legkevésbé rossz 

megoldást) mindenhol sikerült olyan megoldást találnunk, ami mind az oktatóknak, 

mind a résztvevő hallgatóknak megfelel. ☺ 

A regisztrációs hét folyamán sikerült megvalósítani egy tervemet, minden szakunkon 

tartottunk a kritériumdolgozatokhoz felkészítő alkalmakat. Azóta a korrepetálások több 

szakon (matek és fizika) beindultak a félév folyamán is, és a ZH hetek közeledtével a 

többi szakon is várható a korrepetálások beindulása. Az ebben való segítségért a 

mentoroknak különösen hálás vagyok.  

Hála Nikinek, a mentorrendszerrel járó feladatok nagy része lekerült a vállamról, és így 

elegendő időt tudtam az előbb említett problémákkal foglalkozni. Ő osztotta be, hogy 

adott szakpárral rendelkező gólyákat ki engedhet be a csoportba, és ki fogja utána 

felvenni vele a kapcsolatot (GT-be csábítás és egyebek céljából) és ezáltal elértük, hogy 

egy nagyon átlátható csoport jöjjön létre, amiben senki illetéktelen nem került be. A 

gólyatábor utáni gólyabeosztás is nagyon szépen sikerült: minden mentor kb. 



 

 

ugyanannyi gólyát kapott. (Tanárin néha előfordulnak egyenetlenségek, hiszen a gólyák 

és mentoraik azonos szakkal kell rendelkezzenek.) A gólyatábori szakos napot is együtt 

terveztük meg, igaz sajnos az utolsó pillanatban a körülmények hatására ezen 

módosítanom kellett, az évkezdésről szóló fontos információk és kérdések átbeszélése 

után szakos csapatépítésre sajnos nem volt lehetőségünk, hiszen fontosabbnak tartottuk, 

hogy a gólyák megismerkedjenek saját mentoraikkal. 

A félév elején sor került az első SzaCs-ra is, melyen megbeszéltük a gólyatábor 

tapasztalatait, és beszéltünk a félév programjairól is. Szeretnénk indítani egy Tanáris 

Napközi nevezetű programsorozatot, mely minden hónapban megrendezésre kerülne, az 

elsőt most októberben tervezzük tartani. Terveink szerint a Tanáris Napköziben mindig 

más-más programok várnák majd a kikapcsolódni vágyó tanáris hallgatókat, hol 

filmeznénk, hol társasjátékoznánk, sőt még egy karácsonyi kiadás is megfordult a 

fejünkben. Terveink szerint a programokon szívesen látnánk oktatóinkat, így szakmai 

tartalmat csempésznénk a délutáni kikapcsolódásba. 

A Tanáris driveot, amit tavaly télen kezdtem el készíteni folyamatosan ápolgatjuk, 

rendezgetjük, gyűjtjük bele az újabb anyagokat. A félév folyamán az új tanterv szerinti 

tárgyaknak kell majd helyet találnunk benne. Szerencsére több mentor és képviselő is 

segítségemre van ennek a készítésében, ezt nagyon köszönöm nekik. 

Természetesen ezeken kívül rengeteg egyéb apróságot kellett még csinálnom az előző 

beszámoló megírása óta, azonban most igyekeztem a legnagyobb feladatait, és 

legfontosabb részeit kiemelni az eltelt időnek, és ezeket összefoglalni. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm, ha kérdés merülne fel benned keress meg 

nyugodtan! ☺ 
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