
Pályázat Tanárképzési szakterületi koordinátori tisztségre 

Bemutatkozás 

Lőrincz Péter vagyok, 1997.06.27-én születtem Szegeden, és egy Angliában töltött évet 
leszámítva ott is nevelkedtem föl. Középiskolába az SZTE Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnáziumba jártam, ahol 2016-ban érettségiztem és ebben az évben megkezdtem 
tanulmányaimat hőn szeretett egyetemünkön tanári szakon, angol nyelv és kultúra és fizika 
szakpárral. Szabadidőmben, már amikor nincs karantén, szeretek küzdősport edzéseken 
lesérülni. 

Motiváció és tapasztalatok 

Gimnáziumi éveim óta motivál, hogy segítsek társaimon és tegyek a közösségért, 
aminek része vagyok. Amióta megkezdtem az egyetemi tanulmányaimat mindig próbáltam 
minél több szerepet vállalni a közéletben is, hogy minél többet vissza tudjak adni a 
közösségnek abból, amit a mentoraimtól, illetve a közösség aktív tagjaitól kaptam. 2017-ben 
mentorként részt vettem a TermészetGyógyász Gólyatáborban, illetve a Tanári Napokon. A 
gólyatáborok után is igyekeztem aktív és hasznos maradni, és úgy érzem, az akkori 
teljesítményemet minősíti, hogy több gólyám (tanáris és fizikás egyaránt) aktív tagja lett saját 
szakterületének. Idén harmadjára lehetek tagja a Küldöttgyűlésnek mint tanáris képviselő. 2019 
júniusában megválasztott a tisztelt Küldöttgyűlés szakterületi koordinátornak, az elmúlt egy 
évben az ezzel járó kötelezettségeimnek tettem eleget, többek között mint a TTK HÖK 
Választmány, a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács valamint a 
Pedagógusképzés Egyeztető Testület tagjaként, ezen fölül pedig a tisztséghez nem kapcsolódó 
testületeknek is tagja voltam. Részt vettem a tanáris mentorok toborzásában és képzésében a 
tisztségre való betanulásomnak részeként 2019 tavaszán, illetve 2020 tavaszán, mint 
szakterületi koordinátor. Segédkeztem a legutóbbi három Educatio kiállításon népszerűsíteni 
egyetemünket. A Tanáris Napközik szervezésében és kivitelezésében rendszeresen részt 
vettem, illetve a 2019/20-as tanév első félévében koordináltam a szervezést.  

Tervek és elképzelések 

Érdekképviselet 

 Ugyan szerencsére létezik a PPK HÖK-ben tanárképzési referens pozíció, és be is van 
töltve, a tisztségviselő kisasszony nem tanárszakos hallgató, ezért, illetve a tanárképzés 
szerteágazósága miatt nehezen tudjuk a tanáris hallgatók PPK-val kapcsolatos ügyeit 
koordinálni, így a jövőben vele, és természetesen a többi, tanárképzést gondozó kar tanáris 
referenseivel is szorosabb együttműködésre van szükség. Az előző félévben a közös munkát 
hátráltatta, hogy az EHÖK-ben a tanárképzési referensi pozíció betöltetlen volt. Ez szerencsére 
az idei ciklusban a tervek szerint már nem így lesz, ráadásul már meg is történt az első 
egyezetetés a tanáris referensek, illetve Antalné dr. Szabó Ágnes (a Tanárképző Központ 
Főigazgató Asszonya) között. Ezek alapján úgy tűnik, hogy produktív időszaknak nézünk 
elébe, amiben a munkából megválasztásom esetén oroszlánrészt szándékozok vállalni. 



 A jelenlegi helyzetben ugyan nem tűnik relevánsnak, és ennek megfelelően nem is 
élvez prioritást a terv, de szeretném a jövőben elérni, hogy a vegyes karokon gondozott 
szakpárokkal rendelkező tanárszakos hallgatóknak ne föltétlenül az alapkarjukon kelljen 
átvenni a diplomájukat (ahogy a mostani szabályzat diktálja), hanem átvehessék azon a karon, 
amelyikhez a szakdolgozatuk témája kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban már szóban egyeztettem 
a TKK Főigazgató Asszonyával, az IK HÖK Tanárképzési referensével, Jeges Viktorral mint 
a TTK HÖK elnökjelöltjével, illetve az idei EHÖK tanárképzési referens jelöltjével. 
Mindannyain támogatásukat fejezték ki az ötlettel kapcsolatban. 

Korrepetálás 

Szeretnék kifejezetten tanáris korrepetálásokat szervezni, illetve ezek szervezését 
koordinálni, hogy megkaphassák a megfelelő segítséget a tanáris hallgatók minden szakon, és 
ne mindig a mentoraik vagy más fölsőbbévesek után kelljen rohangálniuk. Erre már fejben 
elkezdtem gyűjteni azokat, akiket alkalmasnak tartanék ezek megslzervezésére és 
kivitelezésére, konkrét lépést még nem tettem, de alapvetően nem hiszem, hogy ezt nehéz lesz 
kivitelezni. Ezek a felzárkóztatások a járvány ideje alatt természetesen online zajlanának, egy 
erre megfelelő, mindenki által könnyen elérhető és kezelhető platformon. 

SzaCs 

A 2019-es tanév őszén ugyan sikerült több szakterületi csoportgyűlést is tartanom, 
amiken szép létszámban voltak jelen a tanáris hallgatók, sajnos csak igen lassan sikerült ősszel 
a megváltozott helyzethez alkalmazkodnom, így csak 2020 szeptemberében tartottam meg az 
első online szacsot. Erre a facebookon került sor, ami nem bizonyult tökéletesnek, a 
továbbiakban szeretnék áttérni majd valamilyen másik felületre. Természetesen a jövőben 
minél több szacsot szeretnék tartani, ugyanis az előző félév tapasztalatai alapján kiemelten 
fontos a hallgatók széleskörű és folyamatos tájékoztatása ezekben a vészterhes időkben. Az 
online, illetve hibrid oktatás egy szerencsés előnyének tartom, hogy könnyebb lesz olyan 
időpontot találni ezen gyűléseknek, ami a lehető legtöbb embernek megfelelő. Hátránya, hogy 
nem tudunk együtt zsíroskenyerezni, de hát semmi sem lehet tökéletes. 

Programok 

Folyamatosan zajlik az ötletelés, hogy milyen programokat és hogyan tudnánk 
megtartani online, egyelőre egy Online Pubquiz van betervezve határozatlan időpontban, 
illetve mindenképpen fölkeresném a többi szakterületi koordinátort, hogy meríthessünk 
egymás előző félévi tapasztalataiból ilyen téren. Ezen fölül már egyeztettem az ELTE IK HÖK 
Tanárképzési referensével, hogy ha tudunk mindenképpen tartunk valamilyen közös online 
programot, hogy még ha otthonról is, de építsük tovább a Lágymányosi Campusra járó 
tanárisok közösségét, amit az előző Kincskeresős Tanáris Napközi alkalmával elkezdtünk, 
illetve korábban már megkerestem az ELTE BTK HÖK Tanárképzési referensét is közös 
programok kapcsán.  

Tanáris póló 

 Ez ugyan a tavalyi pályázatomban is szerepelt, de sajnos az egyéb, érdekképviseleti és 
ügyes-bajos teendők mellett elsikkadt. Ennek ellenére továbbra is szeretnék a jövőben 
lehetőséget biztosítani tanáris szakterületi pólók rendelésére a tanáris (és a tanárival 
szimpatizáló) hallgatók számára. Úgy érzem, hogy a jelenlegi helyzetben továbbra is 



takaréklángon marad ez a projekt, hiszen a jelenléti programok hiánya és a jelenléti órák kis 
száma egy olyan környezetet alkot, ahol nem igazán van motiváció (jobb szó hiányában) 
“egyenpóló” hordására, de természetesen amint energiám és időm engedi fölmérném az 
igényeket, remélhetőleg nem lesz igazam. Mindemellett a kézhez juttatásuk is további 
problémákat vet föl.  

Köszönetnyilvánítás 

Köszönöm mindenkinek, aki támogatta a munkámat az elmúlt egy év során, különös 
tekintettel a szakterületünk tagjaira, a tavalyi -Dohány-Juhos Nikolett- és az idei -Balga Gábor- 
mentorfelelősökre, a mentorainkra, a képviselőinkre és a tisztségviselőinkre, illetve köszönöm 
a többi tisztségviselő és képviselőtársamnak valamint Jeges Viktor megbízott elnök úrnak a 
közös munkát, remélem idén folytathatjuk. 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. 

Lőrincz Péter 

2020.10.15. 

Budapest 


