
Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2020.03.03-2020.08.04. 

Időrendi bontás 

o 2020.03.06. Tanáris Szakterületi Csoportülés 

o 2020.03.22. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács levélszavazás 

o 2020.04.01. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács levélszavazás 

o 2020.04.27-28-29. Mentorteszt 

o 2020.05.01. Tanáris Honfoglalóbajnokság 

o 2020.05.09. Tanáris Mentorszóbeli 

o 2020.07.03. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács online ülés 

o 2020.07.07. ELTE TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlése 

Március 

A hónap elején megtartottam az év utolsó Szakterületi Csoportülését ahol megvitattuk az 
aktualitásokat, különön figyelmet fordítva az azt megelőző Küldöttgyűlésre, illetve 
lehetősége volt mindenkinek megosztania az aktuális, tanárképzéssel kapcsolatos 
problémáit. Az ezt követő napon részt vettem az idei Mentorrendszer első játéknapján. Még 
ebben a hónapban egy levélszavazáson döntött a PPT a szaktárgyi és összefüggő egyéni 
iskolai gyakorlatok karantén alatti teljesítésének módjáról, a szavazás eredményeiről 
tájékoztattam is az érintett hallgatókat. A hónap végén megtartottuk Balga Gábor 
mentorfelelős úrral az első online tanáris mentorképzést a Microsoft Teams alkalmazáson 
keresztül, ez a lehetőségekhez képest eredményes volt.  

Április 

A hónap elején a PPT egy újabb levélszavazásán vettem részt, ezen a tanári szakdolgozatok 
témabejelentőjének határidejéről, a szakdolgozatok és portfóliók föltöltési határidejéről 
valamint ezek elbírálásának ütemtervéről szavaztunk. Április 9-én lett volna egy tanáris 
kirándulás a Pilis hegységben, ez sajnos a beállt helyzet miatt lefújásra került. A hónap 
folyamán további 5 online képzést illetve megbeszélést tartottunk Gáborral a tanáris 
mentorjelölteknek a Teams felületén, ezeket mind sikeresnek és eredményesnek 
mondanám. Szintén Gáborral kijavítottuk a tanáris mentorjelöltek által írt mentortesztek 
szakos részét. 

Május 



Megrendezésre került a Tanáris Honfoglalóbajnokság, ahol az első 3 helyezettünk képviselte 
a szakterületet később a Kari Honfoglalóbajnokságon. Előbbin egyébként igen szép számmal 
vettek részt tanáris hallgatók, sikeresnek tartom az eseményt. További 9 alkalommal 
találkoztunk a Teams felületén a hónap első felében még a mentorjelöltekkel, később pedig 
már a kiválogatott tanáris mentorokkal. Ebbe a 9 alkalomba nem számoltam bele a 9-I 
maratoni szóbelit, ahol 14 hosszú óra utan sikerült kiválasztanunk a 12 legalkalmasabbnak 
tűnő mentor a jelöltek közül. Nehéz döntés volt ennél jóval többen is alkalmasnak 
bizonyultak, végül a szakpárok alapján tudtunk csak (nagy nehezen) döntést hozni Kiss Fanni 
mentorkoordinátor kisasszonnyal és Balga Gábor mentorfelelős úrral, ezúton is szeretném 
elismerésemet kifejezni a kitartásuk iránt.  

Június 

A mentorokkal tarottunk két online megbeszélést Teams-en. 

Július 

Részt vettem a PPT online ülésén, ahol nem volt TTK-s hallgatókat érintő napirendi pont. 
Részt vettem az ELTE TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlésén ahol ügyvivő elnököt választottak 
a tisztelt küldöttek Jeges Viktor Péter személyében. Józsa Kornél az ELTE TTK Hallgatói 
Alapítvány elnöke megkeresett, hogy továbbítsak a hallgatók felé egy lehetőséget a 
közösségi gyakorlat teljesítésére, ezt meg is tettem, illetve továbbítottam a BTK HÖK 
megfelelő személyének is, ezúton is köszönöm mindenki nevében a lehetőséget. Július 30-
án, Balga Gáborral való hosszadalmas előzetesen egyezetetéseket követően kihirdettem a 
tanáris mentorpárokat, az eredményt látszólag mindenki örömmel vette tudomásul. 

Mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt pár hónap alatt tanúsított támogatását és 
kitartását, különös tekintettel a szakos mentorjelöltekre és mentorokra, akik egy eddig soha 
nem látott helyzetben és rendszerben álltak és állnak helyt, illetve külön köszönettel 
tartozom Balga Gábor mentorfelelős úrnak a fáradhatatlan munkája, és kitartó 
telefonhívásai miatt. 

A fogadóóráimat amíg még lehetett megtartottam, a hallgatói megkeresésekre reagáltam. 

 

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

Budapest, 2020.08.01. 

Lőrincz Péter 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 


