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Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2022.02.15-2022.04.05. 

 

Időrendi bontás 

 
• 2022.02.16. – II. Mentorbevonó 

• 2022.02.20. – Egyeztetés Lőrincz Péterrel a Mentorkisokos tanáris részéről 

• 2022.03.01. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022.03.01. – Választmány 

• 2022.03.11. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

• 2022.03.12. – Mentorkirándulás 

• 2022.03.17. – Mentorok képzése a Mentorkisokos tanárszakos részéből 

• 2022.03.22. – Mentorteszt 

• 2022.03.25. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

• 2022.03.25. – Tanárképzési Bizottság ülése 

• 2022.03.25. – Mentorteszt 

• 2022.03.26. – Játéknap 

• 2022.03.28. – Képviselőválasztás bevonó 

• 2022.03.29. – Mentorteszt UV 

• 2022.03.30. – TéTéKás Felező 

• 2022.03.31. – Képviselőválasztás bevonó 

 

Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács Ülése 

Jól haladnak a munkálatok a tantervmódosításokkal kapcsolatban. Igyekeztünk mindegyik 

szakterületen kommunikálni a hallgatói véleményeket az oktatóknak, ez összességében 

sikeres volt. Köszönöm azoknak a hallgatóknak, akik vállalták, hogy részt vegyenek ezeken a 

megbeszéléseken, és nyomon követték a tantervek alakulását! 

Az új tanárszakos gyakorlatok is már nagyjából összeálltak, ezekről készítek jelenleg egy 

összefoglalót, hogy miket kell majd tudni róluk, mert talán itt lesz jövőre a legnagyobb 

változás a képzésben.  

Most zajlik továbbá az elkészült szakos tanterveknek a lektorálása, amiben én is részt 

veszek. 

Ezen a héten, hétfőn (2022.03.28.) volt a Pedagógusképzés Egyeztető Testületének ülése, 

ezen sajnos nem tudtam részt venni, de gondoskodtam magam helyett szavazóról. 
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Mentorrendszer: 

A mentorrendszerrel viszonylag sokat foglalkoztam az elmúlt hónapban. Kovács 

Andreával remekül össze tudunk dolgozni és a mentorjelöltek is nagyon ügyesek. A 

mentortesztek mindenkinek sikerültek, ezért az eddig létszámmal folytatjuk a munkát. A 

tesztekben Komáromi István kérésére összeállítottam a tanárszakos részt, és igyekeztem a 

javításukban is segíteni. 

Egyéb: 

A Képviselőválasztás bevonókat online tartottam meg, az első alkalomra kevesen jöttek, de 

a csütörtöki tájékoztatás sikeres volt. Remélem ez majd a jelentkezések számában is meg fog 

mutatkozni. 

A programok szervezésével kicsit el vagyok maradva az utóbbi hónapban, de már vannak 

ötleteim, amiket az elkövetkező hetekben szeretnék megvalósítani. A kari programokon sok 

tanárszakos részt vett, ezért remélem, hogy a most következőkre is lesz érdeklődés. 

 

A hallgatói és egyéb 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 bármilyen kérdés felmerül benned a 

leírtakkal kapcsolatban, keress bátran! 

 

Etyek, 2022.04.02.                        

Juhász Anna Tímea 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 

 


