
Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2019.06.23-2019.09.18. 

Július 

A mentortáborban (2019.07.18-31.) befejeződött a mentoraink fölkészítése, ezúton is 
szeretném kifejezni köszönetemet Dohány-Juhos Nikolettnek, aki a képzésük oroszlánrészét 
végezte. Egy mentorunk visszalépett, de ebből nem adódtak a későbbiekben komolyabb 
problémák.  

Július 31-ére a Tanárképzési Központ összehívott egy hallgatói megbeszélést, hogy 
visszajelzést kapjanak a különböző karok tanárképzési referenseitől a munkájukra, de végül 
pár órával a megbeszélt időpont előtt lemondták. Azóta is várunk az új időpontra. 

Augusztus 

Augusztus 12-én tartottunk egy tanáris gólya-mentor találkozót, ezen sajnos nem tudtam 
részt venni, mivel külföldön tartózkodtam, de a visszajelzések alapján sikeres volt, sokan 
eljöttek és jó hangulatban telt. 

A gólyatáborban (2019.08.21-26.) a mentorfelelősünk távolléte miatt egyedül “felügyeltem” 
a mentorokat, ami nem bizonyult nehéz feladatnak, hála az alapos fölkészítésnek amit 
kaptak. Sikeresen megoldottak minden problémét, ami eléjük került, és ezért, illetve az 
általában nyújtott kiváló teljesítményük miatt nagyon büszke vagyok rájuk. A szakos napot, 
egy kevés csúszással ugyan, de sikeresen lebonyolítottuk, bemutatkoztam a gólyáknak, 
számhéborúztunk, és kis csoportokban is beszélgettünk velük, mindenki kérdezhetett a saját 
szakpárjait illetően, itt szeretném megköszönni a segítséget a mentoroknak, és azoknak a 
tanáris csapatvezetőknek és szervezőknek, akik részt vettek a program kivitelezésében. 

A beiratkozásban a mentorok segédkeztek, zökkenőmentesen lezajlott. 

Ismét elindult a jól bevált órarendi problémabejelntőnk, ahol a különböző tanáris 
óraütközéseket, illetve egyéb problémákat tudják a hallgatók jelezni felénk. Az itt jelzett 
problémákat szinte kivétel nélkül megoldottuk.  

Szeptember 

Szeptember 3-án a TKK által megrendezésre került a Tanévnyitó tanárképzési forum, ahol 
Antalné dr. Szabó Ágnes bemutatta a kari és EHÖK-ös tanárképzési referenseket, köztük 
jómagamat, illetve fontos és elengedhetetlen információkat közölt a gólyákkal, például az 
egybefüggő tanítási gyakrolattal kapcsolatban.  

Szeptember 4-6. Között megrendezésre került az Évindító Tanáris Napközi, amit egy közös 
tárgyfelvétellel kezdtünk. Erre a szokás szerint kifejezetten nagy létszámban érkeztek 
hallgatók. 5-én tartottunk Campus discoveryt, ami a visszajelzések alapján jó hangulatban 



telt, és sikerült a gólyáknak megismerniük a Lágymányosi Campust. Ugyan ezen nap 
délutántól estig piknikeztünk egyet Normafán, amire ugyan kevesebben jöttek, mint a 
Campus dicoveryre, de így is szép számmal voltak elsőévesek. Végül 6-án tartottunk egy 
városnézést, ahol körbevezették a mentorok a gólyákat a BTK, a PPK és a TTK környékén, 
illetve megmutatták nekik a legrövidebb utat ezen karok között. Ezen nem tudtam részt 
venni, de a mentorok visszajelzései alapján jól sikerült.  

A Tanáris Napközi megszervezésében és lebonyolításában még egyszer köszönöm 
mindenkinek a segítséget. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed lenni vele kapcsolatban, 
keress bátran. 

Budapest, 2019.09.15. 
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