Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló
Időrendi bontás
•

2021.09.07. – Rendes Küldöttgyűlés

•

2021.09.08. – 2. Tanáris Napközi; Társasjátékozás és Teázás

•

2021.09.10. – 3. Tanáris Napközi; Állomásos kocsmatúra

•

2021.09.14. – Gólyatábor értékelő

•

2021.09.20. – Tanárképzési bizottsági ülés

•

2021.09.21 – Tanári Szakterületi Csoportülés

•

2021.09.24. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése

•

2021.09.30 – Tanáris Társasjátékozás

•

2021.10.05. – Tisztségviselői ülés

•

2021.10.07. – Beszélgetés Antalné dr. Szabó Ágnessel

•

2021.10.08. – ELTEfeszt; Tanáris kerekasztalbeszélgetés

•

2021.10.12. – Rendkívüli Küldöttgyűlés

•

2021.10.22. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése

•

2021.10.22. – Tanáris Halloween

Szakterületi Csoportülés
Szeptember 21-én tartottam az idei első SzaCs-ot.
Bevonóval kezdtük, ahol beszéltem arról, hogy hogyan lehet majd bekapcsolódni a
mentorrendszerbe, illetve szóba került a Küldöttgyűlés és a képviselők, delegáltak munkája is.
Ezen kívül beszéltünk arról, hogy milyen programokat szeretnének idénre, és hogy ki hogyan
tudna segíteni a szervezésben.
Sikerült elkészítenem a SzaCs-ról a pályázatomban ígért rövid összefoglalót is, és
igyekeztem eljuttatni azt Facebook csoportokba, így akit érdekelt, de nem tudott ott lenni, meg
tudta nézni, hogy mikről beszéltünk.

Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács
A szeptemberi online PPT ülésén delegáltuk a Kitüntetési Munkacsoport tagjait és
szavaztunk egy Vezetőpedagógusi kinevezésről, ami támogatásra került. Megvitattuk a tanári
záróvizsga vizsgarészének megismételhetőségét: a szavazás eredménye alapján a hallgató részt
vehet a záróvizsga összes komponensén - akkor is, ha valamelyikre elégtelent kapott - és az
esetleges elégtelen rész javítására a következő vizsgaidőszakban lesz lehetősége. Ezen kívül
elkezdődött egy beszélgetés az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatnak a felülvizsgálatáról.
Az októberi PPT ülésen napirendre került egy általunk benyújtott előterjesztés a hallgatói
mandátumoknak a megnöveléséről a PPT-n, erről végül szavazás nem született, csak
beszélgetés kezdődött el róla. Reményeink szerint, ha idén már nem is, jövőre sikerül ez a
módosítás. Szavaztunk továbbá a Kitüntetési Munkacsoport előterjesztésére, az ELTE
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Pedagógusképzéséért Díjról és Elismerő Oklevélről, ez elfogadásra került. Ezen kívül
folytatódott a beszélgetés az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat felülvizsgálatáról.

Programok
Sikerült szeptember és október folyamán a SzaCs-on megbeszélt programok közül többet is
lebonyolítani. A Tanáris napközik jól sikerültek, nagy számban megjelentek a gólyák az
eseményeken.
A tanáris társasok nagy népszerűségnek örvendenek, ezért ezeket a továbbiakban
rendszeresíteni fogom, hogy 2-3 hetente legyenek megtartva attól függően, hogy van-e más
program, ZH, vizsga a héten.
Nagyon örültem a tanáris Halloween népszerűségének, sokan beöltöztek. Az Informatikai
Kar tanáris referense is megkeresett, hogy tőlük is jönnének a programra, amire plusz hely
foglalása után igent mondtam. Köszönöm a szervezésben nyújtott segítséget Kovács
Andreának.
A program segítségével elkezdtem a Szakterület oldalára a fényképek feltöltését, amit a
további programokon is folytatni fogok, egyrészt, hogy legyenek emlékek, másrészt
kedvcsinálónak a többi hallgató felé.
A vizsgaidőszakig már nincsen hátra sok idő, jelenleg tervben van még egy tanáris
mikulásozás/karácsonyozás, egy tanáris társas, illetve egy tanáris PubQuiz. Remélhetőleg ezek
megvalósíthatóak lesznek még idén.
A hallgatói és egyéb megkeresésekre reagáltam, delegáltságaimmal járó
kötelezettségeimnek eleget tettem. A különböző Intézeti Tanácsokban jelen lévő tanárszakos
hallgatói delegáltak kötelezettségeiket ellátták, tevékenységükről beszámoltak.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdés felmerül benned a
leírtakkal kapcsolatban, keress bátran.
Etyek, 2021.11.06.
Juhász Anna Tímea
Tanárképzési szakterületi koordinátor
tanarszk@ttkhok.elte.hu
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