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1. A gyakorlatra történő jelentkezés módja és feltételei
A gyakorlatra történő jelentkezés előfeltétele az osztatlan tanárképzés (a tanári
szakdolgozaton és a portfólión kívüli) minden egyéb követelményének teljesítése, illetve az
ehhez szükséges kreditek megszerzése. A gyakorlat csak ezen előfeltételek teljesítését
követően kezdhető meg.
Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat a tanári szak alapesetében a 11. és a 12.
szemeszterben, illetve egyéb esetekben a képzésre vonatkozó tanterv szerinti utolsó két
szemeszterben teljesítendő. Az egyéni szakmai gyakorlat oktatási intézményben töltendő
ideje félévenként 14 hét (150 óra).
A hallgatóknak a gyakorlatot megelőző szorgalmi időszak vége előtt, a Tanszék által
meghatározott határidőig (november 4.) jelentkezési lap leadásával kell jelentkezniük a
gyakorlatra.
Az egyéni szakmai gyakorlatra a Tanárképző Tanszék osztja be a hallgatókat, az
Egyetem partneriskoláival egyeztetve. A szakmódszertan oktatók tesznek javaslatot a
gyakorlat színhelyére és a mentortanárok személyére. Az Egyetem kéri fel a
partneriskolák vezetését, hogy engedélyezzék a gyakorlat lebonyolítását.
Szakmai és/ vagy szociális szempontból indokolt esetben figyelembe vesszük a
hallgatók kérését, javaslatát a gyakorlat helyszínét illetően.
Ebben az esetben ún. befogadó nyilatkozatot kell mellékelni a kéréshez. Ezt a Tanszék
titkárságára kérjük megküldeni a gyakorlatra történő jelentkezést követően. A befogadó
nyilatkozatban a tanárjelölt által javasolt iskola vezetése hivatalosan is megerősíti, hogy
tudják fogadni a hallgatót és megadja a mentortanárok nevét és elérhetőségét.
A gyakorlatra történő beosztás lezárása után és a gyakorlat megkezdése előtt a
Tanárképző Tanszék Neptun-üzenetben értesíti a hallgatókat a gyakorlat helyszínéről és a
vezetőtanárok személyéről.
Jelentkezés és beosztás nélkül megkezdett gyakorlat érvénytelen.

Aki jelentkezett és beosztása ellenére nem kezdi meg a gyakorlatot, és erről nem
értesíti időben a Tanárképző Tanszéket, fegyelmi vétséget követ el és újra kell jelentkeznie
a következő félévben a gyakorlatra! Betegség vagy más indokolt távolmaradás esetén a
mentortanárt és a Tanárképző Tanszéket feltétlenül értesíteni kell. A hiányzást betegség
esetén hivatalos okirattal kell igazolni.
Az egyéni szakmai gyakorlat megkezdésénék határideje a 2021 tavaszán induló
gyakorlatok esetében a középiskolai második félév kezdete. A gyakorlat hivatalosan is
megerősített fogadás/ beosztás esetén korábban is megkezdhető (január 15.-től). A gyakorlat a
tavaszi félévben május 4.-ig tart.
2. A tanárjelölt feladatai
A gyakorlat kezdetén a hallgató és mentora, a gyakorlatkísérő egyetemi oktató
támogatásával és szükséges segítségével elkészíti a hallgató egyéni szakmai gyakorlatát
megalapozó Egyéni fejlesztési tervet, amelyben kiemelten szerepelnek azok a tanári
kompetenciák, kompetencia-területek, amelyek fejlesztésére figyelmet kell fordítani. A
partneriskola, ill. a mentor feladata az egyéni igényeknek megfelelő tevékenységek
biztosítása.
Az Egyéni fejlesztési tervben találkoznak a tanárképzés általános követelményei, a
tanárjelölt fejlődéséhez szükséges személyre szabott igények és a gyakorlatnak helyt adó
iskola szükségletei.
A hallgató feladatai három nagyobb részre oszlanak:
I. A szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek.
II. A szaktárgy tanításán kívüli pedagógiai, nevelési alaptevékenységek.
III. Az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.
A gyakorlat részletes leírása a tanszéki honlapon megtalálható.

3. A gyakorlat értékelése
A gyakorlat végén (az egyetemi tanrend miatt félévenként!), az adott hallgató
gyakorlatáért felelős gyakorlatkísérő egyetemi oktató értékeli a hallgató alkalmasságát és a
gyakorlat egészét. Az oktató konzultál a hallgató gyakorlati munkáját segítőkkel,
mindenekelőtt a gyakorlatvezető mentorral. A gyakorlatot a gyakorlatkísérő oktató gyakorlati
jeggyel értékeli a mentorral egyetértésben, a mentorálás idején szerezett tapasztalatok,
valamint a gyakorlat során megtekintett bemutató óra alapján.
A gyakorlat egészét a mentortanár szöveges értékeléssel is értékeli a gyakorlat
elvégzését igazoló és értékelő formanyomtatványon, amelyen a mentor és a hallgató rögzítik
az egyéni szakmai gyakorlat során ténylegesen elvégzett tevékenységeket és az ezekre
fordított óraszámot.

Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat minősítése az alábbi teljesítéshez
kapcsolódó (egyenlő súllyal szereplő) rész-érdemjegyek összesített, átlagolt, kerekített
érdemjegye:
a) az intézmény valamennyi tevékenységterületéhez kapcsolódó hospitálás, annak
dokumentálása, elemzése,
b) az első szakképzettséghez kapcsolt tanítási/tanulássegítési feladatok elvégzése,
dokumentálása, (ön) reflektív elemzése,
c) a második szakképzettséghez kapcsolt tanítási/tanulássegítési feladatok elvégzése,
dokumentálása, (ön) reflektív) elemzése,
d) a tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátása, dokumentálása, (ön) reflektív elemzése.
4. A gyakorlat teljesítése a pandémia okozta rendkívüli helyzetben
A Tanszék minden támogatást igyekszik megadni Önöknek, hogy mentoraik
segítségével rendben és sikeresen tudják teljesíteni egyéni szakmai gyakorlatukat. A tavasszal
várható járványügyi helyzetet nem tudjuk a jelen pillanatban megjósolni. Viszont néhány
alapelvet fontos tisztázni.
A gyakorlóhelyek követik azokat a szabályokat és előírásokat, amelyekkel biztosítani
kívánják a személyes jelenléttel történő oktatás biztonságát, illetve a diákok, a tanárok és az
iskolai dolgozók egészségének védelmét. Kérjük, a gyakorlat megkezdése előtt,
tájékozódjanak ezekről az intézkedésekről és szigorúan tartsák be ezeket. Ezek iskolánként
különbözhetnek, ezért fontos az előzetes tájékozódás.
Felhívjuk a figyelmet az egyéni felelősségre: ha magukon a COVID-19 koronavírus
fertőzésre utaló tűneteket észlelnek (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás,
izomfájdalom, torokfájás, ízérzés- szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés), maradjanak
otthon és erről mentoraikat és az Egyetemet is azonnal értesítsék.
Újra megtörténhet, hogy egyes iskolákban (vagy akár a közoktatás jelentős részében)
az egyik napról a másikra át kell állni a távoktatásra. Erre is fel kell készülnünk.
Ezért a távoktatás teljes vagy időleges bevezetése esetén a gyakorlat digitális
teljesítésének lehetőségét, mint alternatívát biztosítjuk az Önök számára. Kérjük, hogy a
távoktatás bevezetésének esetén minél rövidebb idő alatt vegyék fel a kapcsolatot a
mentoraikkal és a gyakorlatukat kísérő egyetemi oktatóval, és egyeztessenek arról, hogy
miként tudják folytatni az elkezdett gyakorlatot. Fontos ilyenkor, hogy mellőzzük a személyes
találkozásokat.
A távoktatás hosszabb vagy rövidebb időre történő bevetésekor az egyéni szakmai gyakorlat
teljesítésének módja az alábbiak szerint változik:
1. A gyakorlat digitális távoktatás keretében folytatódik.
2. Minden olyan távoktatási tevékenységet, távoktatást támogató tevékenységet
elfogadunk, amely kellően dokumentált (mentor igazolása, az elkészült anyagok
bemutatása stb.)
3. Az előírt órakeret a távoktatás jellegzetessége miatt („egyéb pedagógiai
tevékenységek: hospitálás, iskolai rendezvényen, értekezleten való részvétel
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megszűnése stb.) rugalmasan kezelendő. Változatlan a hallgató kötelezettsége,
hogy részt kell vennie az iskolai oktatásban a gyakorlat szerződésben rögzített
befejezéséig (május 4.).
A hallgató bemutatóóra helyett egy kidolgozott távoktatási óratervet küld a
gyakorlatkísérő oktatónak legkésőbb két héttel a gyakorlat befejezése előtt.
Lehetőség szerint egy videokonferencia keretében megtartott órát, foglalkozást is
csatolhat a portfólióhoz (tárhelyre feltöltött videó a konferenciabeszélgetésről, az
elérhetősége, címe a portfólióba illesztve), javasolt rendszer a ZOOM
(https://www.youtube.com/watch?v=xhhnWRgoRmI).
Az eddig már hagyományos módon megtartott órák és egyéb tevékenységek
dokumentálása változatlan formában, elektronikus úton történik.
A gyakorlatok értékelése szintén nem változik: a szükséges dokumentumokat a
Tanárképző Tanszék szkennelve küldi meg a mentoroknak.
Változatlanuk érvényesek a portfólió leírásában megfogalmazott követelmények.
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