
 

 

 

ELTE TTK HÖK 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

Beszámoló a Záró Küldöttgyűlésre 

 

Időrendi bontás: 

• Educatio kiállítás – január 18-20. 

• Nyíltnap – január 26. 

• Tanárképzési bizottsági ülés – február 13. 

• Küldöttgyűlés – február 13. 

• TTT – február 26. 

• Tisztségviselői ülés – február 27. 

• Csoportülés – február 28. 

• Választmány – március 1. 

• Küldöttgyűlés – március 6. 

• Tanárképzési bizottsági ülés – március 13. 

• TTT – március 19. 

• Mentorkirándulás – március 25. 

• Tanáris fórum – március 27. 

• Játéknap – április 14. 

• Mentorszóbeli – április 16. 

 

Decemberi megválasztásom és februári küldöttgyűlés között eltelt idő alatt (mint ahogy 

az az időrendi bontásban is látszik) nem történt olyan esemény, ahol delegáltként kellett 

volna részt vennem, így ez alatt az időszak alatt tudtam arra koncentrálni, hogy 

belerázódjak a szakterületi koordinátorságba. Ekkor készült el a tárgyfelvételes 

problémákat összegyűjtő táblázat is, amit most nyáron már a vizsgaidőszak végén ki 

fogok posztolni a csoportokba újra, hogy időben meg tudjuk kezdeni a problémák 

megoldását. 

Az előző beszámolóm óta eltelt időben már bőven akadtak események, ahol delegáltként 

vettem részt. Ilyenek voltak a Tanárképzési bizottsági ülések, a Tisztségviselői ülés, a 

Választmány, és a Tanárképzési és Tanártovábbképzési Tanács ülései is. Ezeken az 

eseményeken a február 13-ai Tanárképzési bizottsági ülés kivételével mind részt vettem, 

azon sajnos nem tudtam, mivel rárakták a küldöttgyűlés időpontjára.  

  



 

 

 

A februári csoportülésen 2 nagyobb témát tárgyaltunk: 

• beszélgettünk Dohány-Juhos Nikivel a mentorfelelősi pályázatáról, 

• és kérdéseket gyűjtöttünk a Tanárképzési Bizottság számára egy kérdőívhez, 

mely a tanárképzés véleményezésére szolgál. 

Az itt összegyűjtött kérdéseket aztán továbbítottam a Tanárképzési Bizottságnak, majd 

a március 13-ai ülésünkön a többi kar által gyűjtött kérdések felhasználásával együtt 

összeállítottuk a kérdőívet, melyet aztán továbbítottunk a Minőségügyi iroda részére. 

Március 27-én került megrendezésre a Tanáris fórum, melyen sajnos én nem tudtam 

jelen lenni. ☹ A fórumon karunk vezetésével, és oktatóival együttműködve tárgyaltuk 

a tanárképzésben felmerülő problémákat. A visszajelzések alapján nagyon hasznos volt 

ez a fórum, remélem a későbbiekben is lesz hasonló, és sikerül megoldanunk a 

tanárképzés problémáit. 

A félév többi része leginkább a mentorképzésről szólt. Az összes mentoreseményen 

részt vettem Nikivel együtt, segítettem neki a tesztek javításában is. Jelenleg pótképzés 

zajlik nálunk, hiszen sajnos matekos részről nem találtunk első körben elég alkalmas 

jelentkezőt. A pótképzés szóbelije a mentorkisokos kikérdezésével együtt csütörtökön 

kerül majd sorra, remélhetőleg utána már elegendő mentorral fogunk rendelkezni. 

Jelenleg a Tanáris Kincskeresés megszervezésével foglalatoskodom leginkább, mely 

május 7-9-ig fog majd zajlani. Egy lelkes kis csapattal már szorgosan dolgozunk a 

feladatok összeállításán, hogy a nyeremény csokit azért ne lehessen olyan könnyen 

megszerezni.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm, ha kérdés merülne fel benned keress meg 

nyugodtan! 😊 
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Kelemen Veronika 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 


