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Eötvös Loránd Tudományegyetem Iktatószám:  

Tanárképző Központ  

  

 

Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2020. július 3-ai online 

üléséről 

 

Az értekezlet helye és ideje: Ms Teams, 2020. július 3. 9:00   

Jelenlévők: 

A Tanács jelen levő tagjai: 15 fő  

Antalné dr. Szabó Ágnes, egyetemi docens, főigazgató (TKK) 

Dr. Rónay Zoltán egyetemi docens, dékánhelyettes (PPK) 

Dr. Szivák Judit habil. egyetemi docens (PPK) kimentette magát 

Dr. Gintli Tibor habil. egyetemi docens, dékánhelyettes (BTK) kimentette magát, helyettesíti: Molnár Gábor 

Tamás habil. egyetemi docens (BTK) 

Dr. Horváth Krisztina habil. egyetemi  docens, dékánhelyettes (BTK)  

Dr. Horváth Erzsébet habil. egyetemi  docens, dékánhelyettes (TTK)  

Dr. Vancsó Ödön habil. egyetemi docens (TTK), főigazgató-helyettes (TKK) kimentette magát, helyettesíti: Dr. 

Angyal Zsuzsanna egyetemi adjunktus 

Dr. Billédi Katalin egyetemi adjunktus, mb. dékánhelyettes (BGGyK) 

Dr. Golyán Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes (TÓK) 

Dr. Zsakó László habil. egyetemi docens (IK) 

Dr. Lenner Tibor egyetemi docens, igazgatóhelyettes (BDPK) 

Dr. Mesterházy Ferenc igazgató (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola), a Köznevelési 

Bizottság elnöke 

Áder Nikolett (BTK HÖK) kimentette magát, helyettesíti: Horváth Rozália 

Bucsánszki Tamás Mihály (IK HÖK) 

Fábián Fanni (PPK HÖK) kimentette magát, helyettesíti: Tóth Cintia 

Gattyán Zsófia (TÓK HÖK) kimentette magát, helyettesíti: Baumgartner Bence Péter  

Lőrincz Péter (TTK HÖK) kimentette magát  

Állandó meghívottakból jelen van: 1 fő 

Jakabné dr. Szalai Krisztina igazgatóhelyettes (Oktatási Igazgatóság) 
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Az ülés leírása: 

A Tanárképző Központ főigazgatója mint a PPT elnöke köszönti a jelenlévőket a Ms Teams csoportban, és 

megállapítja, hogy a Tanács 17 szavazati jogú tagjából 15 fő tag jelen van, így a testület határozatképes.  

A Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 15 szavazattal elfogadta.  

A Tanács 15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 

PPT 42/2020. (VII. 3.) sz. határozat: Az ügyrend módosítása a PPT működésére vonatkozóan. 5. § (1) A 

PPT szükség szerint, de félévenként legalább két alkalommal tart online vagy jelenléti ülést. 

PPT 43/2020. (VII. 3.) sz. határozat: Kiegészítés az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat hallgatói 

kérdőívéhez (mekkora részét végezte el tantermi oktatással, milyen új tevékenységek jelentek meg a digitális 

átállással kapcsolatban, saját vélemények) 

PPT 44/2020. (VII. 3.) sz. határozat: Kiegészítés a szaktárgyi tanítási gyakorlat hallgatói kérdőívéhez (a 

gyakorlat végzésében milyen változások keletkeztek, a távolléti és a jelenléti oktatás valósult-e meg, milyen 

új tevékenységek jelentek mega digitális átállással kapcsolatban, saját vélemények kifejtése) 

1 fő távozott az ülésről. A Tanács 14 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:  

PPT 45/2020. (VII. 3.) sz. határozat: Kiegészítés a közösségi pedagógiai gyakorlat hallgatói kérdőívéhez 

(saját vélemények kifejtése) 

PPT 46/2020. (VII. 3.) sz. határozat: A kérdőíves vizsgálatok részletes eredményeit minden félév végén a 

Tanárképző Központ és a BDPK által megbízott, egyetemi és gyakorlóiskolai képviselőkből álló 

munkacsoport tagjai dolgozzák fel részletesen, majd publikálják az eredményeket. A kérdőív anonim, az 

eredményeket összesítve az érintett vezetőpedagógusok, mentorok és konzulens tanárok, valamint a külső 

partneriskolák vezetői három félév eredményeit összesítve kapják meg. 

1 fő távozott az ülésről. A Tanács 13 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 

47/2020. (VII. 3.) sz. határozat: A pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező pedagógusok számára 2 év 

türelmi időt ad a PPT a vezetőpedagógusi munkához szükséges végzettség megszerzésére. A végzettség 

megszerzésének vizsgálata: 2022. július. Felmentés a pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező 

vezetőpedagógus számára a végzettség megszerzésének a kötelezettsége alól, ha 5 vagy kevesebb évvel a 

nyugdíjkorhatár előtt van. 

1 fő távozott az ülésről. A Tanács 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

48/2020. (VII. 3.) sz. határozat: A vezetőpedagógusok munkájának a vizsgálata az ELTE köznevelési 

gyakorlóintézményeiben. 
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A Tanács 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

49/2020. (VII. 3.) sz. határozat: A gyakorlóiskolai kapacitáslekötés számításának módja  

A Tanács 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

PPT 50/2020. (VII. 3.) sz. határozat: Az ELTE Köznevelési Bizottsága 2017-ben alapított díjak, 

pedagógusnapi ünnepségek (Pedagógiai Mestere, Elismerő oklevél). A TKK az ELTE külső 

partneriskoláiban dolgozó vezetőpedagógusok, gyakorlatvezetők és mentorok is megkaphatják. A 

Köznevelési Bizottság és a PPT közösen adományozza a két díjat a 2020/2021-es tanévtől, és közösen 

dolgozza ki a díjak odaítélésének az eljárásrendjét.  

 

A PPT elnöke megköszönte a részvételt, majd lezárta a tanácskozást. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Jantyik Mónika, titkársági referens 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Antalné dr. Szabó Ágnes, PPT-elnök 

 

Budapest, 2020. július 9.  

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

           PPT-elnök 


