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Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2022.05.14 – 2022.09.13. 

Időrendi bontás 

 2022.05.14. – Alakuló Küldöttgyűlés 

 2022.05.15. – Fizikás-Tanáris bográcsozás 

 2022.05.30. – Választmány 

 2022.06.02. – Pedagógusképzés Egyeztető Testületének (PET) ülése 

 2022.06.03. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács (PPT) ülése 

 2022.07.16-19. – Mentortábor 

 2022.08.20. – Gólyatábor szervezői találkozó 

 2022. 08.02. – I. Tanáris Gólya-Mentor találkozó 

 2022.08.16-21. – Gólyatábor 

 2022.08.28. – II. Tanáris Gólya-Mentor találkozó 

 2022.08.31. – Közös tárgyfelvétel 

 2022.09.06. – Campus Discovery 

 2022.09.08. – Matekos-Tanáris Kocsmatúra 

 2022.09.10. – Tanáris Piknik 

PPT és PET 

Végleg lezárultak a tantervmódosítással kapcsolatos munkálatok. A gyakorlatok új 

rendszere is sikeresen elfogadásra került. Augusztus 23-án volt még egy utolsó levélszavazása 

a PPT-nek ezzel kapcsolatban. Remélem az elmélet után a gyakorlatban is minden működni fog 

és megoldjuk majd az esetlegesen felmerülő problémákat. Ezen kívül vezetőtanári 

kinevezésekről szavaztunk még a megbeszéléseken. Már megkaptam idénre az ülések tervezett 

időpontjait, várom a további közös munkát.  

Mentorrendszer 

Nagyon elégedett vagyok a mentoraink munkájával. A gólyatáborban és azóta is 

kifogástalanul végzik a feladataikat, jól együtt tudunk működni és kommunikálni egymással. 

Kovács Andrea mentorfelelőssel szintén folyamatos és jó a közös munka. Meg tudjuk osztani 

egymás között a feladatokat és jól összefogja a teendőinket. Köszönöm itt is mindenki 

munkáját. 

Gólyatábor és programok 

A gólyatábor szakos napja rendben, a terveknek megfelelően lezajlott. Köszönöm 

mindenkinek, aki segített ennek a lebonyolításában.  

Idén is megszervezésre kerültek a tanáris gólyákat köszöntő programjaink. Nagy örömöre 

nagyon sok érdeklődő részt vett rajtuk es külön jó volt, hogy sikerült sok olyan elsőévest is 

bevonnunk, akik a gólyataborban nem vettek részt. Ebben nagyon köszönöm a mentorok 

segítségét! A közös tárgyfelvételünk és Campus Discoverynk után a kocsmatúránkat a 

Matematika Szakterülettel közösen tartottuk, ami szintén nagyon jól sikerült. Köszönöm 

Polónyi Ricsinek a közös munkát, ötletelést és a szuper együttműködést! A mai napon kerülne 

megszervezésre a Tanáris Piknik, de itt végül a rossz idő okán, közös társasjátékozásra 

módosítottuk a programot. Ezen sajnos nem fogok tudni részt venni, de rá tudtam bízni a 



2 
 

mentorainkra és Kovács Andrea mentorfelelősünkre a szervezés lebonyolítását. Szeptember 

végén/október elején tervezek még egy köszöntő SzaCs-ot tartani a félév kezdéseként. 

Egyéb 

Egyelőre néhány probléma merült fel tárgyak nem meghirdetése vagy rossz tárgykódon való 

meghirdetésével kapcsolatban, igyekszünk ezeket az oktatókkal lekommunikálni. Reméljük az 

évkezdésre sikerül mindent elsimítani! 

 

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!  
 

Bruckmühl, 2022.09.10.  

Juhász Anna Tímea  

Tanárképzési szakterületi koordinátor  

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 


