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Jegyzőkönyv 

a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 

2018. szeptember 24-i üléséről 
 

Az ülés időpontja:  2018. szeptember 24. (hétfő), 10.00–12.30 óráig 

Helyszín:  ELTE Eötvös József Collegium 

 Budapest, Ménesi u. 11–13., fsz. 26. terem 

Jelenlévők:    
A Tanács jelen levő tagjai: 11 fő  

Állandó meghívottakból jelen van: 5 fő 

Tanácskozási joggal meghívottakból jelenlévők: 2 fő 

 

Antalné Szabó Ágnes mint a Tanárképző Központ főigazgatója köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Tanács határozatképes. Kéri a tagokat, hogy módosítsák a tervezett napirendet: az 1. napirendi pont 

törlését kéri, mert nem érkeztek be hiánytalanul a szükséges anyagok. A TTT egyhangúlag elfogadja a 

megváltoztatott napirendet. 

 

A Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül 16 szavazattal elfogadta, az egyes napirendi 

pontok vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta: 

 

I. 27/2018. (IX. 24.) határozat: A szaktárgyi tanítási gyakorlattal kapcsolatos eljárásrend  

 

Antalné Szabó Ágnes ismerteti az eljárásrend célját, a beérkezett kari javaslatok összegzését. Kiemeli, hogy 

az elmulasztott határidő díjának HKR szerinti kiszabására keresi a lehetőséget a TKK, mert a hallgatók nagy 

számban mondják le a gyakorlatot, illetve jelentkeznek késve. Elmondja, hogy a hallgatók beosztásában még 

augusztus végén is volt mozgás. Emellett a gyakorlók kérték, hogy ha visszamondás történik, akkor külső 

iskolából osszanak be hallgatót oda. Így bizonytalan, hogy hová jelentkezik a hallgató a Neptunban. A 

meghirdetéshez nincsen elég idő – főként a tavaszi félévben okoz ez gondot. Ígéretet tesz arra, hogy utánajár 

a lehetőségeknek. 

 

 

II. 28/2018. (IX. 24.) határozat: Kiegészítés a szaktárgyi tanítási gyakorlat koncepciójához  

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy már a TKK vizsgálja a hallgatók létszámarányos elosztását a 

félévekben. Ennek egyik akadálya a tantervekben van. Ígéretet tesz, hogy a TKK megvizsgálja, hogy milyen 

technikai és szakmai lehetőségek vannak ennek a megvalósítására. 
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Antalné Szabó Ágnes javasolja, hogy specifikálják ezt a koncepciót: osztatlan rendszerű tanárképzés, nappali 

tagozatos, 10, 11 és 12 féléves képzésére vonatkozik.  

 

Közös javaslat, hogy a készülő rövid ciklusú és levelezős eljárásrendet ehhez a már meglévőhöz integrálják. 

 

Antalné Szabó Ágnes elmondja, hogy a Neptun-kérvények egységesítési folyamata zajlik. Ez várhatóan érinti 

a most tervezett kérvények szerkezetét is. ATKK specifikus kérvényként szeretné működtetni ezeket. 

 

Antalné Szabó Ágnes tájékoztatást ad az előzményekről: az OH állásfoglalása szerint ez megengedhető, nincs 

összeférhetetlenség, nincs akadálya (lásd: köznevelési törvény). Az írásos nyilatkozatban szerepel, hogy az OH 

támogatja, sőt ajánlja, hogy az egyik félévben általános, a másik félévben középiskolában gyakoroljon. 

 

SZAVAZÁS: 

A javaslatot a testület 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

Célszerű kiegészíteni: 9–12. évfolyamos legyen, illetve a középiskolai megkötés kerüljön ki. 

 

SZAVAZÁS: 

A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta. 
 

A kiegészített koncepciót és eljárásrendet a fenti módosításokkal a TTT elfogadta. 
 

 

III. 29_2018_(IX.24.) Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat eljárásrendje  

 

A TKK számára jó volna, ha erre a gyakorlatra is – keresztfélévben is –, egy évre előre lehessen jelentkezni.  

 

Ennek a gyakorlatnak az esetében is központi tájékoztató legyen, illetve a dokumentáció eljuttatása a 

szaktárgyi tanítási gyakorlat mintájára történjen. 

 

A TKK kér a leendő mentoroktól szakmai önéletrajzot. 

 

 

Antalné Szabó Ágnes röviden ismerteti a TKK nyáron elvégzett és az év többi hónapjára tervezett feladatait, 

bemutatja az új munkatársakat. Elmondja, hogy az Egyeztető Testület elfogadta a mentor és a konzulens 

közötti új díjmegosztást. Beszámol a stratégiai munkacsoport megalakításának a tervéről, illetve a tervezett 

online fejlesztésekről (e-portfólió, e-szakdolgozat, e-bírálat).  

Megköszöni a tagoknak a részvételt és a konstruktív munkát, majd bezárja a tanácskozást. 

 

Budapest, 2018. október 2. 

 

Készítette: Petró Tímea 

Ellenőrizte: Antalné dr. Szabó Ágnes 

 

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

TTT-elnök 


