
Tanárképzési szakterületi koordinátori záróbeszámoló 

2019.06.23-2020.10.20. 

Időrendi bontás 

o 2019.07.18-31. Mentortábor 

o 2019.08.12. Tanáris gólya-mentor találkozó 

o 2019.08.21-26. TéTéKás Gólyatábor  

o 2019.09.03. Tanévnyitó tanárképzési forum 

o 2019.09.4-6. Évindító Tanáris Napközi 

o 2019.10.04. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 

o 2019.10.08. Választmányi ülés 

o 2019.10.17. SzaCs 

o 2019.11.04. Választmányi ülés 

o 2019.11.14. SzaCs 

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 

o 2020.02.21. Tanáris társas 

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 

o 2020.08.10. Tisztségviselői megbeszélés 

o 2020.08.12-13. Mentortovábbképzés 

o 2020.08.17. Tanáris mentorok záróképzése 

o 2020.08.19. Tanáris gólya-mentor találkozó 

o 2020.08.21. Tisztségviselői megbeszélés 

o 2020.08.25-26. Tanáris beiratkozás 

o 2020.08.26. Tanáris gólya-mentor találkozó 

o 2020.08.31. ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 

o 2020.09.16. Bevonó Szakterületi Csoportülés 

o 2020.10.16. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács online ülés 

Korábbi beszámolóim 

A korábbi beszámolóim az alábbi linkeken érhetőek el: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-09/tanarszk20190918.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-10/tanarszk20191022_0.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-11/tanarszk20191119.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-02/tanarszk20200204.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-02/tanarszk20200303.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-08/tanarszk20200804.pdf 

https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-08/tanarszk_zaro20200831.pdf 

Szeptember 



Sikerült megtartanom az első online szacsot, és bár sajnos csak egy gólya jelent meg, 
produktívnak éreztem. A felületet a facebook szolgáltatta, bár nem volt optimális, a jövőben 
érdemes lenne egy alkalmasabbat keresni. 

Október 

A képviselőválasztás előtt az érdeklődőknek több ízben tartottam online tájékoztatást, 
többek között a szacson is volt szó róla. Végül 22 jelöltünk indult el, akik közül 18-an érték el 
a 15%-os küszöböt, nekik innen is gratulálok, és bizakodva várom a közös munkát. 

Részt vettem egy online PPT-n, ahol egy új tanárképzési mesterszak kivitelezését tárgyaltuk 
meg. Az új képzés lényege az lenne, hogy diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan el 
lehessen végezni egy két féléves, egyszakos tanárképzést, és ezért az illető kap további 2 
államilag támogatott félévet. 

Összegzés 

Ugyan az utóbbi félév igen csak nehézkesre sikerült, nem szabad megfeledkezni a rendkívüli 
helyzet előtti időszakról sem, amikor is közel sem voltak ilyen borúsak a kilátásaink. Az első 
félévben sikerült több SzaCsot is tartani, amiknek a résztvevői létszámával és 
produktivitásával abszolút elégedett vagyok. Terveim között szerepelt a SzaCsok 
gyakoriságának növelése a tavaszi félév során, ezt sajnos nem sikerült abszolválnom, nem 
haladtam elég gyorsan a korral. Amennyiben a jövőben lesz rá lehetőségem, illetve ha a 
helyzet úgy kívánja, át fogok térni valamilyen online platformra, ezt mindenképp meg kellett 
volna már tennem hamarabb. 

Amíg a helyzet engedte sikerült (a visszajelzések alapján) megfelelő mennyiségű és 
minőségű, illetve változatos programokat megvalósítani többek között a Tanáris Napközi 
név alatt, ez úton is köszönöm mindenkinek aki részt vett ezek szervezesében.  

Az órarendi problémabejelentőt az előző két félév elején mindkétszer sikeresen üzembe 
helyeztük és működtettük, ez úton is köszönöm mindenkinek aki segédkezett ebben. 

A mentorképzésről már a korábbi beszámolóimban részletesen beszéltem, itt csak annyit 
jegyeznék meg, hogy véleményem szerint a helyzethez képest a lehető legtöbbet sikerült 
kihoznunk a mentorokból Balga Gábor mentorfelelős úrral, akinek ez úton is köszönöm a 
munkáját. Ez nem kis részben maguknak a mentoroknak és a már emberfelettihez közelítő 
rugalmasságuknak és elszántságuknak is köszönhető, ezért köszönettel tartozok nekik is. 

Úgy érzem, hogy a lehetőségeimhez és képességeimhez mérten minden fórumon és 
testületben sikerült a tanáris hallgatók érdekeit maximálisan képviselnem, illetve 
tájékoztatnom erről a Szakterületet. 

Természetesen maradtak tervek amik még mindig csak tervek, de úgy érzem, hogy a 
legfontosabb céljaimat sikerült elérnem.  

Mindenkinek köszönöm az elmúlt egy évben a támogatást és a gördülékeny közös munkát. 



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

 

Ez a beszámoló sajnos késve fog kimenni, ezért elnézését kérem a tisztelt Küldöttgyűlésnek, 
nincs kifogásom rá. 

 

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

Budapest, 2020.10.17. 

Lőrincz Péter 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 


