
 

 

ELTE TTK HÖK 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Időrendi bontás: 

• Tanáris Napközi 1. – 10. 18. 

• Tisztségviselői bowling – 11. 04. 

• Tanárképzési és Tanártovábbképzési Tanács – 11. 05. 

• Tanáris csocsóbajnokság – 11. 09. 

• Tanárképzési Bizottsági ülés – 11. 12. 

• Tanáris Napközi 2. – 11. 22. 

• Mentorrendszer bevonó – 11. 28. 

• TTK HÖK Választmány és tisztségviselői ülés – majdnem minden héten, 

keddenként 

Az előző küldöttgyűlés óta a heti választmányokon kívül (melyeken 2 kivétellel 

mindegyiken jelen tudtam lenni) két olyan ülésre került sor, melyeken delegáltként 

kellett részt vennem, ezek a november 5-ei TTT és a november 12-ei Tanárképzési 

bizottsági ülés. 

A TTT-n 2 nagy témával foglalkoztunk: 

• Olyan Erasmus+ program kidolgozása, melyek elfogadhatók a szaktárgyi tanítási 

gyakorlatként, valamint az összefüggő tanítási gyakorlat részeként. A következő 

TTT-n többek között ennek folytatásával is fogunk foglalkozni, hiszen a tervek 

szerint ezt a lehetőséget már a következő félév során szeretnék a hallgatóknak 

megadni. 

• A tanítási gyakorlatokat értékelő kérdőív kidolgozása – kiegészítések az ELTE 

által minden szakmai gyakorlatnál felhasznált kérdőívhez, mely segítségével 

majd a tanítási gyakorlatokról is pontos visszajelzés kérhető. 

A bizottsági ülés lényegében még csak egy ismerkedés volt, hiszen Szandra 

személyében új tanárképzési referense lett az EHÖK-nek. Ezen az ismerkedős ülésen 

megosztotta velünk terveit, és megkezdtük a közös munkát – szeretné, ha kialakulna egy 

karok közötti nagy tanáris közösség sok-sok tanáris programmal. Ennek első lépéseként 

most a karok által szervezett tanáris programok hirdetésre kerülnek a többi kar 

tanárképzési referensei által is. Ezáltal a Tanáris Napközikre is jönnek majd a többi kar 

tanárisai. 

Az üléseken kívül tanáris rendezvényekből sem volt hiány az elmúlt időszakban. 



 

 

A többi szakterülethez hasonlóan mi is megrendeztük házi csocsóbajnokságunkat, ennek 

szervezésében Balga Gábor volt a segítségemre.  

Nagy örömömre sikeresen elindult programsorozatunk, a Tanáris Napközi! Már 2 

esemény került megrendezésre ennek keretein belül, az elsőn társasjátékozás, a 

másodikon pedig filmvetítés volt a program. A filmezésre csatlakozott hozzánk egy 

kedves oktatónk, Ágoston Csilla, akinek segítségével átbeszéltük a filmet, és annak 

tanáris vonatkozásait a vetítés végén. A 3. Tanáris Napközi is hamarosan elérkezik 

méghozzá december 6-án csütörtökön, egy Mikulás kiadással. Ezen az alkalmon szintén 

társasjátékozás lesz a program, azonban karácsonyi hangulatot szeretnénk teremteni 

hozzá, és szeretett oktatóinkat is meghívtuk rá. Ha érdekel, hogy pontosan mire is lehet 

számítani az eseményen, az alábbi linken találod meg róla az információkat: 

https://www.facebook.com/events/340484329865093/ 

A mentorbevonó tanáris részének lebonyolításában Dohány-Juhos Niki volt nagy 

segítségemre. Úgy érzem vele, és a lelkes mostani mentorokkal sikerült a sok-sok 

résztvevő érdeklődését felkelteni, kérdéseiket megválaszolni. Remélem ez után lelkesen 

vágnak majd bele mindannyian a képzésbe.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm, bármilyen kérdéssel keress nyugodtan! ☺ 

 

Kelemen Veronika 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 
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