
Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2019.11.19-2020.02.07. 

Időrendi bontás 

o 2019.11.27-28-29. Tanáris Kincskeresés 

o 2019.11.28. Tanáris Csocsóbajnokság 

o 2019.12.02. Tisztségviselői csapatépítés 

o 2020.01.09-10-11. Educatio Kiállítás 

o 2020.01.17. TTK Nyílt Nap 

o 2020.01.27. Pedagógusképzés Egyeztető Testülete ülés 

o 2020.01.31. 

o Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülés  

o SzaCs 

o Tanáris-Fizikus vizsgatemető 

November 

A tanáris kincskeresés sikeresen és zökkenőmentesen lezajlott, idén is nagy érdeklődésnek 
örvendve. Nagy örömömre szolgált, hogy indult egy kizárólag informatikatanár-hallgatókból 
álló csapat is, ezúton is köszönöm a reklámot és a közreműködést Bucsánszki Tamásnak, az 
ELTE IK HÖK Tanárképzési referensének, illetve köszönöm a támogatást a Magyar 
Fizikushallgatók Egyesületének. 

A csocsóbajnokság szintén hasonló sikernek örvendett, kiemelkedő számú résztvevő mellett 
jó hangulatban telt. 

December 

Részt vettem a Somodi Csenge által szervezett tisztségviselői kincskeresésen, ami jó 
hangulatban és konstruktívan telt. 

Január 

Az Educatio kiállításra a TTK-s standhoz naponta összesen 4 hallgatót kellett toborozni, ezen 
felül a TKK standjához is szükség volt segítőkre, ami napi további egy embert jelentett, ezt a 
létszámot végül sikerült is biztosítani úgy, hogy senki nem let túlterhelve. Megpróbáltam 
úgy beosztani a segítőket, hogy a lehetőségekhez mérten a lehető legtöbb szakpárról 
tudjanak érdeklődni a látogatók minden nap. Külön köszönet Tuza Benedeknek, amiért 



emlékeztette az illetékeseket, hogy ne maradjon ki a tanárképzés a többi szak mellől az 
Educatio színpadján előadott, ELTE TTK-s kerekasztal beszélgetésből. Ezen végül Hambuch 
Mátyás képviselte a tanárképzést. Ezúton is ismét köszönöm minden hallgatótársamnak az 
Education nyújtott fáradhatatlan munkáját. 

A TTK Nyílt Napra segítettem a tanáris standhoz hallgatókat verbuválni, nekik ismét 
köszönöm, hogy elvállalták az utolsó pillanatban, ugyanis csak 15-én kaptuk meg a végleges 
létszámot. Ez eredetileg 1 fő volt, amit végül sikerült 3-ra emelni, az ennek elérésében 
nyújtott segítségét külön köszönöm Somodi Csengének. A Nyílt Nap alatt továbbá részt 
vettem a hallgatók tájékoztatásában, illetve az igazolások kiosztásában. 

A PET ülésén ugyan a jelenléti ív szerint Darányi Évának lett volna mandátuma, ez pedig nem 
vág egybe a legutóbbi értesüléseimmel, amik szerint én vagyok a hallgatói delegált a TTK-ról. 
Szerencsére az ülés előtt sikerült megbeszélni a problémét Petró Tímeával, a TKK 
munkatársával, és végül szavazati joggal vehettem részt az ülésen, ahol elfogadtuk a TKK idei 
költségvetését. Az ülés után több, hallgatókat érintő, az egybefüggő egyéni gyakorlattal 
kapcsolatos problémát is jeleztem, ezek megoldásával kapcsolatban megkezdtük az 
egyezetetést. 

A PPT végül elmaradt, és egy levélszavazás volt helyette, ahol egy, a PPK által indított 
akkreditált képzésről szavaztunk. 

25-én ismét üzembe helyeztük a tanáris órarendi problémabejelentőt, ami továbbra is 
hihetetlen sikert arat, hiszen idén már nem csak az ELTE hallgatói használják, hanem vidéki 
egyetemekről is érkeztek be problémák. Ezeket természetesen nem tudjuk megoldani. 
Ezúton is köszönöm lelkes segítőim kitartó munkáját. 

A SzaCs ülésre ismét igen nagy létszámban jöttek el mind gólyák, mind sokadévesek, aminek 
nagyon örültem. A jelenlévők, beleértve Kiss Fanni mentorkoordinátort és jómagamat, 
egyöntetűen támogatták Balga Gábort, mint a tanárképzési szakterület mentorfelelősét, 
bizakodva várom a közös munkát vele az idei mentorrendszerben. Ezen felül beszámoltam 
az elvégzett feladataimról (különös tekintettel a PET és a PPT eseményeire) illetve 
megvitattuk, hogy milyen jellegű programokra lenne igény a következő félévben.  

A SzaCs után következett a Tanáris-Fizikus vizsgatemető, amit, ahogy a neve is sugallja, a 
fizika szakterülettel együtt tartottunk. Ezt Kovács Zoltánnal közösen szerveztük meg, és egy 
Pubquizt is magába foglalt. Jó hangulatban telt, kifejezetten sok résztvevővel, így abszolút 
sikernek könyvelem el. 

A fogadóóráimat megtartottam, a hallgatói megkeresésekre reagáltam. 

 

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

Budapest, 2020.02.04. 

Lőrincz Péter 



Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 


