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Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2022.11.08.-2023.02.28. 

 

Időrendi bontás 
• 2022.11.17. – Tanáris Társasjátékozás 

• 2022.11.18. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése (nem 

tudtam részt venni) 

• 2022.11.20. – Pedagógusképzés Egyeztető Testülete 

• 2022.11.22. – Tisztségviselői Ülés 

• 2022.11.24. – Választmány  

• 2022.12.09. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

• 2022.12.13. – Tanárképzési szakterület megbeszélése a mentorkoncepcióról 

• 2022.12.13. – Választmány 

• 2022.12.14. – Mentorbevonó 

• 2023.01.10. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2023.01.12-14. – Educatio kiállítás 

• 2023.01.19. – Tanárképzési Szakterületi Csoportülés 

• 2023.01.20. – Választmány 

• 2023.01.27-2023.02.14. – Tanáris Valentin-nap 

• 2023.02.10. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése (Nem 

tudtam részt venni) 

 

PPT és PET ülései: 

A felsorolt ülések közül nem tudtam mindegyiken részt venni a tanítási gyakorlatom, 

illetve vizsgázás miatt, de helyettesről mindig gondoskodtam és tájékozódtam az 

elhangzottakról. Ezutón is köszönöm Lőrincz Péternek és Kurucz Tamásnak a segítségét 

ebben. 

Események: 

Még novemberben került sor tanáris társasjátékozásra, ami ismét nagy sikert aratott, ezért 

erre biztosan lehet számítani a közeljövőben. Emellett január-februárban Tanáris Valentin-

napot tartottunk, ahol virtuális képeslapot küldhettek egymásnak a hallgatók. Ezúton is 

köszönöm ennek levezénylését Kovács Andreának. 

A vizsgaidőszak kezdete miatt az utóbbi két hónapban nem volt sok eseményünk, de a 

szemeszternyitó SzaCs már tervben van és ott szeretném majd a terveket összegezni a félévre. 
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Szolnoki Fanni Szakterületi koordinátorral is már régóta szeretnénk közös eseményt tartani, 

amit szintén szeretnék megvalósítani az elkövetkező időszakban. 

Mentorképzés: 

Részt vettem az első mentorbevonón, ami nagyon jól sikerült és Kovács Andreával 

egyeztetve tudom, hogy szépen gyülekeznek a tanáris jelentkezők. Sok új érdeklődő van, ami 

bizakodásra adhat okot, de emellett szerencsére ,,újrázó” jelöltjeink is vannak. 

A Mentorfelelős bemutatkozó SzaCs szintén jól sikerült, mind Kovács Andrea 

mentorkoordinátor, mind a Tanárképzési szakterület támogatását fejezte ki Magassy Ádám 

felé. 

Sikeresen elküldtem a Mentorkisokoshoz a Tanárképzési Szakterület frissített fejezetét. 

Úgy gondolom az elkövetkező hónap egyik legfontosabb feladata a mentorrendszer 

működésében/működtetésében fog jelentkezni, amit már nagyon várok és készülök rá. 

Egyéb: 

A vizsgaidőszakban szerencsére kevés probléma merült fel, amiket végül sikeresen 

megoldottunk. Az elsőévesek gyakorlatairól érkeztek hozzám panaszok, amikről 

részletesebben a szemeszternyitó SzaCs ülésen tervezünk beszélni. Emellett voltak tárgyak, 

amelyeket nem hirdettek meg a megfelelő tárgykóddal, de ezeket is sikerült megbeszélni. 

Nagy örömömre, volt jelentkező az utódképzésre, amit így már el is tudtunk kezdeni és a 

tervek szerint halad előre. 

 

A vizsgaidőszak számomra ebben a félévben különösen megterhelőnek bizonyult, ezért 

szeretném itt is megköszönni a sok türelmet, amit kaptam és a helyettesítéseket, ha nem 

tudtam ott lenni valahol.  

A hallgatói és egyéb megkeresésekre reagáltam, delegáltságaimmal járó 

kötelezettségeimnek eleget tettem, fogadóóráimat a szokott rendben megtartottam.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármilyen kérdés felmerül benned a 

leírtakkal kapcsolatban, keress bátran! 

 

Etyek, 2023.02.25.                       

Juhász Anna Tímea 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 

 


