
 

 

ELTE TTK HÖK 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időrendi bontás: 

• Tanárképzési csoport ülés – február 15. 

• tisztségviselői nap – február 16. 

• mentorrendszer játéknap – március 9. 

• Rendkívüli Küldöttgyűlés – március 12.  

• TTT – március 22. 

• mentorkirándulás – március 23. 

• mentorrendszer játéknap – március 30. 

• mentortesztek és UV-k – április 3., 4., 9., 10. 

• TTK HÖK Választmány – április 15. 

• Kémia-Matek-Tanári felező – április 16. 

• Tanáris Kincskeresés 2 – április 24-26. 

Az előző rendes küldöttgyűlés óta a mentorrendszerrel kapcsolatban volt a legtöbb 

esemény. A játéknapokon és a kiránduláson részt vettem, Dohány-Juhos Nikivel és 

Lőrincz Péternek (akit utódomnak képzek) a segítségével figyeltük a jelöltek munkáját. 

A mentortesztek közül sajnos csak a 2. UV időponton tudtam ott lenni és segíteni a 

tesztek javítását, egy hosszan tartó betegség miatt, így ezúttal is köszönöm a segítséget 

Nikinek, Lőrincznek és Darányi Évinek, akik helyettem is elvégezték a javításokat. A 

választmány döntése alapján maximum 11 tanáris mentort válogathatunk majd ki (a 

szóbelire május 1-jén kerül majd sor) a teszten túljutó 21 jelölt közül.  

Az időszak legnagyobb tanáris programja a 2. Tanáris Kincskeresés volt, melyet április 

24 és 26-a között szerveztünk a campus területén. A 3 napos programon idén 9 csapat 

vett részt, közülük 8 csapat sikeresen teljesítette a feladatokat, melyeket Kosztyó Péter, 

Tessenyi Zsuzsanna és Törőcsik Gabriella segítségével állítottunk össze. A 

visszajelzések alapján a hallgatók nagyon élvezték a játékot. Idén alapszakos hallgatók 

is jelentkezhettek a csapatokba (a csapatok tagjainak felének kellett tanárszakos legyen), 

és noha volt is ilyen csapat, több helyről hallottam azt, hogy sok alapszakoshoz nem 

jutott el a lehetőség híre pedig szívesen játszottak volna, ezért jövőre jobban 

megtervezem majd a játék hirdetését az alapszakosok között is. 

A tanáris felező idén nem a többi kar tanárszakosaival, hanem 2 másik TTK-s 

szakterülettel, a kémiásokkal és a matekosokkal közösen került megrendezésre április 

16-án. Fontosnak tartom, hogy a játékos programok mellett a zenés-táncos 

rendezvényeken is legyen lehetőségük részt venni a tanárszakosoknak, ezért döntöttem 

amellett, hogy mi is csatlakozunk a 16-ai eseményhez.  



 

 

Sajnos terveimmel ellentétben a félév folyamán Tanáris Napközit nem állt módunkban 

szervezni. Ennek oka, hogy a korábbi eseményekkel ellentétben most már nem tudta 

volna a Boardgame Café biztosítani számunkra a korábban megszokott nagy 

játékkínálatot, ezért, hogy ne okozzon csalódást a résztvevőknek a sok-sok játék hiánya 

úgy döntöttünk, hogy a félév folyamán szüneteltetjük ezt az eseménysorozatot. Azonban 

a következő félévben folytatni szeretnénk az esemény szervezését, remélhetőleg addigra 

megoldódik a társasjáték-probléma is. 

Természetesen a Tanárképzési- és Tanártovábbképzési Tanács ülésén, a Választmányi 

ülésen és a tisztségviselői napon is részt vettem, ahogyan a mindennapi szakterületi 

koordinátori feladataimat is elláttam. A februári csoportülésen megválasztottuk Nikit 

Tanáris mentorfelelősnek. 

Ahogyan azt már biztosan többen tudjátok, alakuló küldöttgyűlésen nem tervezek majd 

újra pályázni a pozícióra. Lőrincz Péter jelezte számomra, hogy szeretné betölteni majd 

a tisztséget, a képzését meg is kezdtem, a mentorrendszer eseményein is szacskó-

jelöltként vesz részt mellettem, és sokat segített a tesztek javításában is. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! ☺ Ha kérdés merült fel benned, keress meg 

nyugodtan!  

Kelemen Veronika 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 


