
 

 

ELTE TTK HÖK 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Az előző Küldöttgyűlés óta: 

Időrendi bontás: 

• Tanáris mentor szóbeli– május 1.  

• TTT – május 31. 

Az előző küldöttgyűlés óta nem sok minden történt. Az egyik legfontosabb esemény 

talán a mentorszóbeli volt, ahol sok-sok jó és alkalmas jelölt közül kellett pusztán 11-et 

kiválogatnunk, ami nem volt könnyű feladat. Dohány-Juhos Niki, Józsa Kornél és 

Lőrincz Péter segítségével fájó szívvel, de sikerült összeállítanunk a csapatot, és az 

alkalmas, de be nem válogatott jelölteknek is igyekeztünk feladatot ajánlani a 

gólyatáborral kapcsolatban (többen csoportvezetőnek jelentkeztek, másoknak pedig az 

állomás szervezést ajánlottuk figyelmükbe). Remélem a be nem kerülő jelöltek 

lelkesedése továbbra is megmarad, és a Tanáris programok szervezésében ugyanilyen 

kedvvel vesznek majd részt. 

A Képviselőválasztás is nagyon jól sikerült a szakterületen, 11 helyre 21 jelöltöt állított 

a szakterületünk és minden jelöltünk megugrotta a 15%-os lécet, így minden jelöltünk 

vagy képviselő, vagy póttag lesz a következő ciklusban. 

A Képzési és kimeneteli követelmények véleményezéséhez igyekeztem minden szakról 

felkérni segítőket, és így szerencsére egy átfogó, majdnem minden TTK-s tanárszakra 

kiterjedő véleményt tudtam összeállítani, ami remélem Lucának hasznára lesz majd.  

Az idén felvételiző hallgatók alkalmassági vizsgája most zajlik. Az eseményen sok 

hallgató segítségére szükség van, mentorjelöltek és én is több alkalommal mentem 

segíteni, szerintem a lehető legzökkenőmentesebben zajlik így az esemény. 

Természetesen a mindennapi szakterületi koordinátori feladataimat is elláttam: 

válaszoltam az emailekre, és segítettem a TTK HÖK társasjáték beszerzéséhez ötleteket 

adni, és részt vettem a Tanárképzési- és Tanártovábbképzési Tanács ülésén. Ide már 

Lőrincz Péter is elkísért, így egyre több mindent tapasztal meg a szakterületi 

koordinátori feladatokból, és az eddigi tapasztalataim alapján szerintem, ha ő lesz az 

utódom, a szakterület jó kezekben lesz. 

Reflexió a teljes ciklusra: 

Pályázatomban írt terveim közül majdnem mindet meg tudtam valósítani, ezért úgy 

gondolom sikeres év áll mögöttünk, boldogsággal tölt el, hogy jól sikerültek az 

eseményeink, jó csapatunk lett a mentorrendszerben és sikeres volt a 

képviselőválasztásunk. Az egyedüli szomorúságom az az, hogy a tavaszi félév folyamán 



 

 

társasjátékok hiányában nem tudtuk megszervezni a Tanáris Napköziket. Szerencsére a 

helyzet megoldódni látszik, remélem a következő félévben az új HÖK-ös játékokkal 

újra tudjuk indítani az eseményt. 

A korábbi beszámolóimat itt éritek el: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-10/beszamolo_-_2018.10.06.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-12/beszamolo_-_2018.12.04.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-12/beszamolo_-_2018.12.21.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-02/kelemen_veronika_beszamolo_-

_2019.02.12.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-04/beszamolo_-_2019.04.27.pdf 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm (és a korábbiakat is)! ☺ Ha kérdés merült 

fel benned, keress meg nyugodtan!  

Kelemen Veronika 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 
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