
Pályázat tanári 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 szeretek küzdősport edzéseken lesérülni. 

Motiváció és tapasztalatok 

A közéletben már a gimnáziumban aktívan részt vettem, ahol is két évig DÖK 
alelnökként tevékenykedtem. Már gólyaként elhatároztam, hogy aktív szerepet szeretnék 
vállalni az egyetemi közéletben is, hogy minél többet vissza tudjak adni a közösségnek abból, 
amit a mentoraimtól, illetve a közösség aktív tagjaitól kaptam. Ennek megfelelően 
becsatlakoztam különböző programok szervezésébe, és amikor eljött az idő, jelentkeztem 
mentornak, és végül a TermészetGyógyász Gólyatáborban, illetve a 2017-es Tanári Napokon 
is ilyen minőségben vettem részt. A munkámat mindkét tábor után mind a gólyáim, a mentor 
társaim, illetve az adott szakos mentorfelelősök és a szacskók is pozitívan értékelték. 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, többen jelentkeztek mentornak illetve a Küldöttgyűlésbe képviselőnek. 
Segédkeztem a 2018-as és a 2019-es Educatio kiállításon is, ahol népszerűsítettem mélyen 
tisztelt egyetemünket az érdeklődők körében. A Tanáris Napközik szervezésében és 
kivitelezésében rendszeresen részt veszek, illetve szerepet vállaltam a legutóbbi MatfFiz 
bogracsozás lebonyolításában is. Elsődleges és legfontosabb motivációm, hogy a tanári 
szakterületből egy időtálló és összetartó közösséget építsek, valamint hogy megfelelően szoros 
baráti viszonyt építsek ki a többi a szakterülettel, amit a hallgatók is érzékelnek.  

Tervek és elképzelések 

Korrepetálás 

Szeretnék a többi szakon működő szervezett korrepetálókkal egyeztetni, hogy ahol van 
különbség a tanáris és alap- vagy mesterszakos tárgyak követelményében vagy tematikájában, 
ott kaphassanak megfelelő segítséget a tanáris hallgatók is, és ne mindig a mentoraik vagy más 
fölsőbbévesek után kelljen rohangálniuk. Ez a terv még csak elméleti szinten létezik, időm és 
energiám hiányában még nem tettem lépéseket a megvalósítása érdekében.  

  



SzaCs 

Véleményem szerint a tanáris szakterületi csoportülések megfelelő rendszerességgel és 
formában, de az optimálisnál alacsonyabb létszámmal működnek. Ezt a problémét orvosolandó 
szeretnék év elején egy bevonó szacsot tartani, ahová első sorban szép szavakkal (amit a 
mentorok fognak majd tolmácsolni feléjük) és zsíros kenyérrel tervezem elcsábítani a gólyákat, 
ugyanis enni mindenki szeret, és úgy gondolom, hogy ha már eljönnek könnyebb lesz őket 
bevonni a szakterületi életbe is.  

Programok 

Itt első körben nem teljesen új koncepciók tömkelegét szeretném a szakterületre 
zúdítani, hanem a meglévő tanáris programjainkat, mint például a Tanáris Kincskeresést, a 
Tanáris Napközit szeretném népszerűsíteni és szinesíteni. Tervben van természetesen pár 
barátságbuli is az egyes (remélhetőleg az összes) szakterületekkel, illetve egy-egy különálló 
buli is a csendesebb időszakokban.  

Tanáris póló 

 Szeretnék a következő félévben lehetőséget biztosítani tanáris szakterületi pólók 
rendelésére a tanáris (és a tanárival szimpatizáló) hallgatók számára. Ezzel kapcsolatban már 
egyeztettem a Hallgatói Alapítvány elnökével, illetve elkezdtem keresni azokat a művészeket, 
akik majd a dizájnt vagy dizájnokat megalkotják. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönöm a támogatást Csinyi Zsófiának, a mentoraimnak Miskei Ferinek és 
Komáromi Pistinek, Józsa Kornélnak, Kosztyó Péternek, Jeges Viktornak, Kovács Zoltánnak, 
Lekics Lászlónak és az egész tanári szakterületnek, illetve köszönöm a fölkészítést Kelemen 
Veronikának és Dohány-Juhos Nikolettnek.  

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. 

Lőrincz Péter 

2019.06.19. 

Budapest 


