
 
 

1 
 

Pályázat Tanárképzési szakterületi koordinátor tisztségre 

 

Bemutatkozás 

Juhász Anna vagyok, negyedéves matematika-történelem tanárszakos hallgató. 1999. 

november 17-én születtem és azóta Etyeken élek. A helyi általános iskolába jártam, a 

gimnáziumot Budapesten végeztem el a Szent Gellért Gimnáziumban. Ezek után jelentkeztem 

az ELTE-re 2018-ban. 

 

Motiváció és tapasztalatok 

Már gólyakoromban elkezdett érdekelni a közélet, és kerestem a lehetőséget arra, hogy 

minél aktívabban részt tudjak venni benne. Nem is volt kérdés, hogy én is jelentkezzek a 

mentorképzésre még abban az évben, ahova be is válogattak, így a 2019-es mentorgárda tagja 

lehettem. 2020-ban ismét bekerültem és abban az évben is segíthettem a gólyáknak. Még 

ebben az évben képviselőnek is jelentkeztem, ahol megkaptam a szakterület támogatását,  

valamint a következő évben is, és az idei választási eredmények alapján immáron harmadik 

alkalommal fogom majd a szakterületünk érdekeit képviselni a Küldöttgyűléseken. 

2021-ben az akkori szakterületi csoportvezetőnk és több ember pozitív biztatására beadtam 

pályázatomat a szakterületi koordinátori tisztségre és a Küldöttgyűlés meg is választott, így 

azóta látom el ezt a feladatot. Szeretném még egy évig folytatni a megkezdett munkát, mert 

úgy gondolom sok tervemet nem sikerült még megvalósítanom, és sok mindenen tudnék még 

javítani a következő ciklusban. 

 

Tervek 

Érdekképviselet 

A szakterületi csoportvezető egyik legfontosabb feladata a tanáris hallgatók érdekeinek a 

képviselete, illetve ennek a képviseletnek a hatékony megszervezése. Nagy örömömre az idei 

évben is sok rátermett képviselőnk lesz és gólyákat is sikerült bevonnunk az idei 

jelentkezésbe. Több tapasztalt képviselőnk sem indult/indulhatott idén, így emiatt is örültem 

az utánpótlás pozitív megvalósulásnak. A következő évben hasonló lesz a helyzet, így minél 

korábban szeretném majd elkezdeni a képviselőbevonók tartását. 

A részvételi arány a szavazásban idén 25 százalék körül volt, aminek növelésén tovább 

szeretnék dolgozni, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk és elmondhassuk, miért fontos a 

szavazás. 

Fontosnak tartom, hogy az Intézeti Tanácsokban legyenek mindenhol tanárszakos 

hallgatók, hogy a minket érintő ügyekben tudjuk képviselni szaktársainkat. Idén megvalósult, 

hogy már a Kémia Intézeti Tanácsba is állandó meghívottságot kapjon egy kémia tanáris 

hallgató, így már mindenhol ott tudunk lenni az üléseken. Fontosnak tartom, hogy értesüljek 

az itt elhangzó dolgokról és velük közösen tudjuk ezeket a többi hallgató felé is 

kommunikálni. Erre a SzaCs az utóbbi időben is kiváló lehetőséget nyújtott. Jól tudtam tartani 

a kapcsolatot a delegáltakkal, megkerestek, ha fontos információk hangzottak el. 

 

Tanáris Programok 

A jövőben több programot tervezek szervezni a szakterületnek. Már elkezdtem egyeztetni 

arról, hogyan lehetne ezt idén hatékonyabban csinálni. Több aktív hallgatót szeretnék 

bevonni, hogy ötleteikkel és segítségükkel minél inkább aktivizálni tudjam az embereket. A 
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SzaCs is nagy segítségemre volt ebben tavaly, és arra fogok törekedni, hogy ez ebben a 

ciklusban is így maradjon. 

Első félévben a Tanáris Napközik, Tanáris Halloween és a Tanáris társasestek nagyon 

népszerűek voltak, ezért ezeket mindenképpen meg fogom jövőre is szervezni. Régóta 

terveztem, hogy rendszeresítsem a társasesteket, mert erre a visszajelzések alapján lenne 

igény a szakterületen. Megválasztásom esetén ezt is szeretném jövőre megvalósítani. 

Mindenképpen szeretném visszahozni a Tanáris Kincskeresést és a Tanáris Mikulást, 

amikre idén nem került sor. 

Szintén sok példa volt a múltban a más szakterületekkel közös programok szervezésére, 

amire úgy gondolom lenne igény és idén ezt sem sikerült megvalósítanom, amit nagyon 

sajnálok. Fontosnak tartom, hogy az egyetemen más szakosokkal is megismerkedjenek a 

tanáris hallgatók, ezért erre is szeretnék jövőre nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy akár egy 

lazább társasestet más szakterülettel közösen szervezzek meg. 

 

SzaCs 

Megválasztásom esetén a Szakterületi Csoportüléseket a szokott rendben szeretném 

folytatni. Az idei alkalmakon szép létszámmal megjelentünk rajtuk, de úgy gondolom, mindig 

van hova fejlődni abban, hogy minél több hallgatót sikeresen bevonjunk a szakterület életébe. 

A SzaCs összefoglalókat sikeresen megvalósítottam idén, ezeket jövőre is folytatni fogom, 

mert úgy láttam, van igény rá, hogy aki nem tudott ott lenni, az tájékozódhasson az 

elhangzottakról, esetleg utólag elmondja a véleményét az ülés valamelyik pontjához. 

 

Korrepetálás 

Bár igyekeztünk reklámozni idén a korrepetálási lehetőségeket a hallgatók – főként a 

gólyák – között, de úgy tapasztaltam kevesen éltek vele. Ennek ellenére a továbbiakban is 

igyekszem majd a mentorok segítségével népszerűsíteni őket. 

Jövőre kevesebb kritérium dolgozat lesz, mint eddig megszokhattuk, de szeretném 

megszervezni a felkészítő foglalkozásokat rájuk, amik eddig is nagy népszerűségnek 

örvendtek. Szerencsére erre mindig vannak lelkes jelentkezőink. 

 

Mentorképzés 

Lezajlott az idei mentorok kiválogatása. Sok jó jelentkezőnk volt, aminek nagyon örültem. 

Kovács Andrea mentorfelelősünkkel és Komáromi István mentorkoordinátorral úgy 

gondolom, nagyon jó csapatot sikerült összeraknunk. Várom velük a további közös munkát! 

A tanárképzés megváltozása miatt a mentoroknak extra munkát és tanulást kell 

belefektetniük idén a felkészülésbe, mivel a sajátjuktól markánsan eltérő rendszerben kell 

majd segíteniük a gólyákat, így kevéssé tudnak majd a tapasztalataikra támaszkodni. Ebben a 

folyamatban jól haladunk. A mentortáborban további képzést szeretnék majd nekik tartani, 

illetve szeretném a mentorkisokosban kiegészíteni nekik a tanáris részt, hogy ez is ott legyen 

nekik mankónak. 

Egyelőre még az idei gárdában gondolkozom, de jövőre is fontosnak tartom, hogy hasonló 

létszámmal jelentkezzenek a hallgatók. Idén sikerült részt vennem a mentorképzések nagy 

részén, illetve a felkészítéseken is. Megismerkedtem a jelöltekkel és kialakult egy jó 

közösség. Ezt a jövő évi rendszerben is így szeretném folytatni. 
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Tanárképzés megváltozása 

Sikeresen lezajlott idén a tantervmódosítás, már a végén járunk a folyamatnak. A 

változások nagyok, ezért úgy gondolom, jövőre több kérdés, probléma is felmerülhet majd, 

amíg kitapossuk ezt az új rendszert. Ezeknél igyekszem majd maximálisan helyt állni és 

segíteni a hallgatókat ott, ahol tudom. 

 

Köszönöm mindenkinek, aki támogatott az idei ciklusban! A szakterületünk tagjainak, hogy 

számíthattam rájuk, ha valahol segítségre volt szükség! Kovács Andreának, a 

mentorfelelősünknek, és Lőrincz Péternek az EHÖK Tanárképzési referensének, akik nagyon 

sokat segítettek nekem mindenben! A tisztségviselőknek, mentoroknak, képviselőknek 

köszönöm a közös munkát! Remélem idén folytathatjuk!  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat!  

Kérdés esetén keress bátran az alábbi elérhetőségeken:  

email: juhaszannna@student.elte.hu  

Telefon: 30/953-6130 

 

Juhász Anna Tímea 

Etyek, 2022.05.09. 
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