
Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2021.02.09-2021.04.06. 

Időrendi bontás 

o 2021.02.12. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

o 2021.02.18. Tisztségviselői megbeszélés 

o 2021.02.18. Mentor Etikai Kódex megbeszélés 

o 2021.02.25. Választmány ülése 

o 2021.02.26. HÖOK OnX vezetőképző (online) 

o 2021.02.27. Szakos mentorképzés - ismerkedés 

o 2021.03.01. Pedagógusképzés Egyeztető Testület ülése 

o 2021.03.05. Ötletelés Mentorrendszer játékhétre 

o 2021.03.06. Szakos mentorképzés – ismerkedés 

o 2021.03.08-14. Mentorrendszer játékhét 

o 2021.03.15. & 16. Szakos mentorképzés – kisokos  

o 2021.03.18. Mentorkisokos szóbeli számonkérésének megbeszélése 

o 2021.03.19. Szakterületi Csoportülés 

o 2021.03.22. Tisztségviselői megbeszélés 

o 2021.03.23. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

o 2021.03.24. & 26. Mentorteszt szóbeli 

o 2021.03.25. Választmány ülése 

o 2021.03.31. Megbeszélés Antalné dr. Szabó Ágnessel 

o 2021.04.01-02. Mentorteszt utóvizsga 

Február 

A PPT ülésén megszavaztunk egy, a tanáris szakdolgozattal kapcsolatos eljárásrend 
módosítást, miszerint a szakdolgozat címbejelentésének határideje nem a TKK által, 
egységesen lesz kijelölve, hanem az adott kartól függ, ahol a hallgató szakdolgozni kíván. 

A Választmány ülésén a gólyatábor volt a téma. Azért nem megyek részletekbe, mert 
továbbra sem biztos, hogy tarthatunk idén ilyen eseményt.  



A HÖOK online vezetőképzőjén két hasznos tréningen vehettem részt, konfliktuskezelés és 
érveléstechnika témákban. 

Az első szakos esemény jó hangulatban telt, a jelöltek túlnyomó többsége aktívan részt vett 
rajta. Külön köszönöm Kovács Andrea mentorfelelős kisasszonynak a lelkes munkát, amit a 
program előkészítésébe és levezetésébe ölt. 

Március 

A PET ülésén többek közt elfogadtuk a TKK éves költségvetési tervezetét, illetve szavaztunk 
négy olyan tanáris szakpár alapkaráról, amiről a hatályos szabályozások nem rendelkeznek 
egyértelműen. Ezek közül egyikben sem volt a TTK érintett. 

Mivel az első alkalomra páran nem tudtak eljönni, így megismételtük a szakos ismerkedést a 
mentorjelöltekkel. 

A játékhéten véleményem szerint egy nagyon kiváló csapat kovácsolódott össze, aktívan és 
lelkesen feladatoztak együtt a jelöltek, ráadásul többször teljesen önszervező módon, 
abszolút meg vagyok elégedve a munkájukkal. A hét pénteki napján a hatályos JOKT 
tájékoztató rendelkezésének megfelelően élőben is feladatoztunk, nyílt téren, 10 fő alatti 
létszámmal, online közvetítve azt a többieknek. A lelkesedésnek meg is lett a gyümölcse, a 
jatékhetet a mi szakterületünk nyerte, innen is ismét gratulálok a csapatnak, büszke vagyok 
rájuk, illetve köszönöm a munkát a mentorfelelős kisasszonynak. 

SzaCson nem volt kimagasló a létszám, de nagyjából egy 20 körüli résztvevőt azért sikerült 
hozni. Itt aktualitásokról beszéltünk. 

A mentorteszt szóbelijei zökkenőmentesen lezajlottak, kiemelkedően szép eredmények 
születtek. A jelöltek létszáma sajnos tovább fogyatkozott, többen a szóbeli előtt mondták 
vissza a jelentkezésüket, ők már nem is feleltek. Itt, és az utóvizsgánál is ismét külön 
köszönettel tartozom Kovács Andreának, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor 
technikai nehézségeim miatt nagyobb feladat hárult rá. 

A Választmány ülésén ismét egyeztettünk a (lehetséges) gólytáborról, illetve szavaztunk arról, 
hogy a hallgatói kérdőívek alapján mely két oktatót terjesztjük föl a Kar Kiváló Oktatója 
kitüntetésre. Ezek mellett ide kapcsolódik, hogy lefolyt azon tárgyak összegyűjtése, amelyek 
megtartásához a jelenlét elvileg elengedhetetlen lenne. 

Egy korábbi kezdeményezését folytatva a TKK Főigazgató Asszonya, Antalné dr. Szabó Ágnes 
tartott egy rövid megbeszélést a különböző hallgatói részönkormányzatok tanáris 
referenseivel, ahol többek közt tájékoztatott minket, hogy kérésére a gyakorlaton lévő 
pedagógushallgatók is meg fogják kapni az oltást a dolgozó pedagógusokhoz hasonlóan, 
illetve lehetőséget biztosított számunkra, hogy kérdezzünk bármilyen, TKK-val kapcsolatos 
aktualitásról. 

  



Április 

Két embernek kellett a mentortesztből utóvizsgát tennie, 1-1 anyagrészből. Mindketten 
sikeresen pótolták korábbi hiányosságaikat és teljesítették a vizsgát.  

 

A hallgatói 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 bármi kérdésed lenne vele kapcsolatban, 
keress bátran. 

Budapest, 2021.04.03. 

Lőrincz Péter 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 


