
Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2020.10.20-2020.12.01. 

Időrendi bontás 

o 2020.10.28. Megbeszélés a Tanárképző Központ munkatársai és a tanárképzési 
referensek között 

o 2020.11.05. Megbeszélés Vigvári Cseperke mentorkoordinátor kisasszonnyal 

o 2020.11.11. EHÖK Tanárképzési Bizottság ülése 

o 2020.11.13. Tisztségviselői ülés 

o 2020.11.19. Megbeszélés a Szakterületi koordinátorok közt 

o 2020.11.20. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács online ülés 

o 2020.11.21. Tanáris PubQuiz 

o 2020.11.24. ELTE TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlése 

o 2020.11.27. Tanáris Szakterületi Csoportülés 

Október 

Megkezdődött a közös munka az új EHÖK Tanárképzési referns kisasszonnyal, Bérczes Lucával. 
Ez kifejezetten gördülékenynek mondható, teljes mértékben elégedett vagyok az eddigiekkel. 

Részt vettem a lassan rendszeressé váló megbeszélésen, amit Antalné Dr. Szabó Ágnes, a TKK 
főigazgatóasszony kezdeményezett, hogy hatékonyabb legyen a kommunikáció a TKK és a 
hallgatói érdekképviselet között. Ez az eddigiek alapján megvalósulni látszik. 

November 

A hónap elején egyeztettem a frissen megválasztott mentorkoordinátorunkkal a 
mentorrendszer jövőjéről és a különböző, online világból származó problémák lehetéges 
megoldásairól.  

A tisztviselői ülés jó hangulatban telt, ezúton is szeretném kifejezni támogatásomat Hambuch 
Mátyás elnökhelyettes úr csapatépítési fáradozásaival kapcsolatban. 

A Szakterületi koordinátorokkal egyeztettünk és ötleteltünk, hogy milyen programokat 
tudnánk a közeljövőben kivitelezni online. Ezt a megbeszélést is produktívnak éreztem, sok 
reális ötlet merült föl. 

A PubQuiz jó hangulatban telt, 17 ember vett részt rajta, 5 csapatba tömörülve, ezzel a 
létszámmal teljes mértékben elégedett vagyok, természetesen remélem majd még többen 



fognak részt venni a hasonló eseményeken a jövőben. A discord felülete megfelelőnek 
bizonyult a lebonyolításra. Ezúton is szeretném megköszönni Hegedűs Dávid és Magassy 
Ádám kollégák munkáját az esemény előkészítésében és lebonyolításában. 

A 20-i PPT-n a résztvevők elé tárt, az ITM által kiadott, tanárképzést érintő változtatásokra 
tett javaslatot a 27-i szacson kiveséztük, és az általános konszenzus az volt, hogy nem túl 
fényesek a kilátásaink, de van benne potenciál. Ezen felül szervezendő programokról is 
beszéltünk. 

 

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

Budapest, 2020.11.28. 

Lőrincz Péter 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 


