
 

 

 

 

Záró Beszámoló 

Matematika szakterületi koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2021. 06. 01. 

 

Időrendi bontás: 

 2021. 04. 09. Tantervreform megbeszélés tanárokkal 

 2021. 04. 24. Mentorképzés játéknap 

 2021. 04. 27. Podcast felvétel 

 2021. 04. 25. Szacs (Tantervreform megbeszélés hallgatókkal) 

 2021. 04. 26. Választmány 

 2021. 04. 29. Matematika Intézeti Tanács 

 2021. 04. 29. Választmány 

 2021. 05. 02. Mentorszóbeli 

 2021. 05. 05. Tantervreform megbeszélés hallgatókkal 

 2021. 05. 07. Tantervreform megbeszélés tanárokkal 

 2021. 05. 07. Tisztségviselői ülés 

 2021. 05. 09. Választmányi gyűlés 

 2021. 05. 13. Tantervreform megbeszélés hallgatókkal 

 2021. 05. 14. Tantervreform megbeszélés tanárokkal 

 2021. 05. 14. MatKém online társas est  

 2021. 05. 16. Választmányi gyűlés 

 2021. 05. 20. Matematika Intézeti Tanács 

 2021. 05. 20. Választmányi gyűlés 

 2021. 05. 21. Online Mentortali 

 2021. 05. 22. Tisztségviselői csapatépítő 

 2021. 05. 27. Online Mentortali 



Intézet 

A tantervreformról beszélnék most kicsit. Először is kiemelném, hogy még 

semmi sem biztos. Jelenleg az én meglátásaim szerint azonban nagyon jó úton 

halad a dolog. A hallgatóknak és a reformtanácsnak is tetszik a blokkos rendszer, 

ezért erre indultak el a folyamatok. Ez azt jelenti, hogy témakörökként van 1-1 

blokk. Minden blokknak van major és minor verziója. 2-3 szintén bizonytalan 

blokkot kéne elvégezni a major szinten, a többiből pedig minor szinten. Jelenleg 

8 blokk körül gondolkodik a tanács. Őszintén remélem, hogy megvalósul, úgy 

érzem kifejezetten jó irányba mozdul a történet. Eddig egy mintatantervi halót 

kaptunk és személy szerint nagyon elégedett voltam vele, a hibáival együtt is, de 

azokat is próbáljuk orvosolni. A tanárok is nagyon együttműködők.  

Mentoráció 

Idén 7 mentora van a matematika szakterületnek. Szerintem egy erős 

mentorokból álló csapatunk van, most azon dolgozunk, hogy csapatként is erősek 

legyenek.  

Választmányi gyűlés 

 A többi szakterületnek vannak olyan óráik, amelyek ideális helyzetben 

erősen jelenléthez kötöttek, ezek sorsáról számolt be a többi szakterület, majd 

szavaztunk róluk. 

Lezárás 

A matematika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. 

Mindennapi teendőimet elvégeztem, az e-mailekre válaszoltam.  

Köszönöm a TTK HÖK minden tagjának az elmúlt 9 hónap közösmunkáját, 

illetve az összes segítséget. Online is egy élmény volt, és remélem, hogy újbóli 

megválasztásom esetén megtapasztalhatom az élő közös munkát is. Továbbá nem 

csak a TTK HÖK-nek, hanem a barátaimnak is köszönöm a támogatást és a sok 

segítséget. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van, 

fordulj hozzám bizalommal. A jövőbeli terveimről a pályázatomban találtok majd 

részletesebb információt. 
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