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Bemutatkozás 

Juhász Anna vagyok, harmadéves matematika-történelem tanárszakos hallgató. 1999. 

november 17-én születtem és azóta Etyeken élek. A helyi általános iskolába jártam, a 

gimnáziumot Budapesten végeztem el a Szent Gellért Gimnáziumban. Ezek után jelentkeztem 

az ELTE-re 2018-ban. 

 

Motiváció és tapasztalatok 

Már gólyaként elkezdett érdekelni a közélet munkája és az, hogy én miként tudnám kivenni 

a részemet a különböző feladatokból. Jelentkeztem mentornak első, majd másodévben is, ahova 

be is válogattak, így két éven keresztül segíthettem a gólyáknak. Harmadév elején 

küldöttgyűlési képviselőnek is megválasztottak, valamint idén is jelentkeztem és bekerültem a 

küldöttek közé. Szakterületi csoportvezetőnk biztatására – és több embertől kapott pozitív 

visszajelzések alapján – úgy gondolom, felkészült és alkalmas vagyok a szakterületi 

koordinátor feladatainak ellátására. 

 

Tervek 

Érdekképviselet 

A szakterületi csoportvezető egyik legfontosabb feladata a tanáris hallgatók érdekeinek a 

képviselete, illetve ennek a képviseletnek a hatékony megszervezése. Úgy gondolom, hogy az 

elmúlt időszakban ez hatékonyan meg is valósult, így az a célom, hogy ezt a szintet a 

továbbiakban is tartani tudjuk. Szerencsére jelenleg is nagyon sok rátermett és lelkes hallgató 

része a szakterületünknek, akiknek segítségével ezt megvalósíthatónak tartom. 

A legtöbb intézetben már sikerült elérni, hogy legyen delegálva tanárszakos hallgató is. Már 

elkezdődött az egyeztetés arról, hogy ez a Kémia Intézetben is megvalósuljon. Megválasztásom 

esetén ezt én is szeretném majd segíteni. Fontosnak tartom, hogy a delegáltaktól mindig 

értesüljek a tanácsokon elhangzottakról, majd ezeket a többi hallgatóval is megosszam, 

megbeszéljük. 

Bár idén megkapta az összes képviselőjelöltünk a szükséges mennyiségű szavazatot a 

bekerüléshez, de a hallgatók több, mint a fele nem szavazott. Fontos célnak tartom, hogy ezt a 

részvételi arányt sikerüljön megnövelni a hallgatók körében. 

Jövő évben nagy munka várható a tanárképzési szakterületet érintő tantervmódosításnak a 

bevezetése miatt, ami a szakterületi koordinátortól is nagy energiabefektetést és szervezést fog 

majd igényelni. 

 

Órarendi problémabejelentő táblázat 

Idén is megvalósítható lesz az órarendi problémabejelentő táblázatnak az elkészítése. Ennek 

segítségével jelezhetik majd a hallgatók a felmerülő ütközéseket, ha nem hirdetnek meg 

tárgyakat, vagy ha a kurzus limitszámával kapcsolatban vannak problémák. Megválasztásom 

esetén egyeztetni szeretnék ezügyben az illetékesekkel. 

 

Tanáris programok 

Fontosnak tartom változatos programok szervezését a szakterületnek – a tanáris piknik, 

tanáris Mikulás, hagyományának felelevenítését, valamint régi-új programok megtartását, mint 

a tanáris kirándulás, tanáris kincskeresés, vagy a tanáris napközik. Emellett a különböző 

társasjátékestek, beszélgetések is népszerűek, ezeket is meg kell rendezni a továbbiakban is. 

Közös programokat tervezek a többi szakterülettel is, hogy a hallgatók másokkal is 

megismerkedhessenek az egyetemünkről. 
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Online oktatás esetén az online társasozás, PubQuizek voltak a legjobbak. Remélem, ha erre 

kerülne ismét sor, ide is egyre több hallgatót sikerül majd bevonni. 

Ezeknek a programoknak a népszerűsítésére megválasztásom esetén létrehoznék egy tanáris 

Instagram oldalt, ahol a különböző eseményeken készült képek kedvet adhatnak a többi 

hallgatónak is a részvételre. Emellett a résztvevő hallgatóknak is jó emlékek lehetnek, ha 

később visszanézik. 

A Tanárképzési Bizottsággal közösen gondolkozva jó ötletnek tartom, hogy a különböző 

karokon tanuló tanáris hallgatóknak közös programokat is szervezzünk. Nagy siker volt a TTK-

s, IK-s közös tanáris kincskeresés.  

 

SzaCs 

Megválasztásom esetén a Szakterületi Csoportüléseket továbbra is meg fogom tartani havi, 

másfél havi rendszerességgel. Úgy gondolom, ezek az alkalmak arra is nagyon jók, hogy minél 

több új és érdeklődő hallgatót sikeresen bevonjunk a közéletbe. Az ezeken az alkalmakon 

elhangzott információkról szeretnék majd rövid összefoglalókat készíteni, hogy azok a 

hallgatók is értesüljenek a dolgokról, akik nem tudtak jelen lenni. 

 

Korrepetálás 

Egyik fő célom lesz a következő évben a megválasztásom esetén, hogy megszervezzek egy 

olyan korrepetálási rendszert, ami külön a tanáris hallgatóknak nyújt segítséget. Úgy 

tapasztaltam, hogy – főként az elsőéves hallgatók körében – erre biztosan lenne igény. Nehéz 

az átállás a gimnáziumi rendszer után az egyetemire és sokan megijednek bizonyos 

tantárgyaktól. Egy hatékony rendszer és lelkes hallgatók segítségével az lenne a cél, hogy ezt a 

félelmet eloszlassuk. 

Szeretném megszervezni az eddig is nagy népszerűségnek örvendő kritérium dolgozatra 

felkészítő 1-2 alkalmas foglalkozásokat is. Szerencsére ennek megtartására mindig vannak 

lelkes jelentkezők, így ezzel valószínűleg jövőre sem lesz probléma. A jelenlegi helyzet sok 

kérdőjelet hagy a szervezésekben, de úgy gondolom, hogy a felkészítés online formában is 

megvalósítható. 

 

Mentorképzés 

A szakterületi koordinátor fontos feladata a mentorképzésben való részvétel. 

Megválasztásom esetén Kovács Andreával és Lőrincz Péterrel együttműködve szeretnék már 

az idei rendszerben is segédkezni. A gólya-mentor találkozók megszervezésében és a tanáris 

mentorgárda megismerésében, valamint a mentorok további csapatépítéseiben is be fogok 

segíteni. 

Az új mentorrendszerben fontosnak tartom, hogy továbbra is hasonló létszámmal 

jelentkezzenek mentornak a hallgatók, így a bevonókra és a népszerűsítésre nagy hangsúlyt 

fogok fektetni. Ezen kívül a kinevezett mentorfelelőssel közös munkában fogok segédkezni a 

jelölteknek a felkészülésben, egy jó közösség kialakításában, majd a mentorok végső 

kiválasztásában. 

A következő rendszerben fontos feladata lesz a tanáris szakterületi koordinátornak, a 

Mentorkisokosban a tanári szakterületről szóló rész átírása, ezért ezt mindenképpen időben 

szeretném majd elkezdeni, a megfelelő információk ismeretében és a megfelelő emberek 

segítséggel. 
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Tanáris szakterületi koordinátor kisokos 

Megválasztásom esetén készíteni fogok egy olyan ,,kisokos”-t, amibe bevezetem az egy év 

tapasztalatai alapján összegyűlő legfontosabb, leghasznosabb információkat, amiket aztán 

mindig tovább lehet majd adni az utódoknak, akiknek ez egy hasznos kiindulási pont lesz majd 

a munka elkezdésében. Ennek elkészítésében segítséget kérnék a régebben tisztségben lévő 

szakterületi csoportvezetőktől, illetve a korábban tisztségben levőktől is. 

 

Köszönöm a sok jó tanácsot és segítséget, amit kaptam a szakterületi csoportvezetőktől és 

Jeges Viktortól! Külön köszönet Lőrincz Péternek a rengeteg segítségért és felkészítésért! 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! 

Kérdés esetén keress bátran az alábbi elérhetőségeken: 

email: juhaszannna@student.elte.hu 

Telefon: 30/953-6130 

 

Juhász Anna Tímea 

Etyek, 2021.05.30. 
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