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1. A gyakorlatra történő jelentkezés módja és feltételei
A szakterületi tanítási gyakorlat megkezdésének feltétele középiskolai tanárképzés
esetén a közösségi pedagógiai gyakorlat és az összes szakmódszertani kurzus teljesítése a 8.
félév végéig, mivel a gyakorlat teljesítésének ajánlott időpontja a 9. félév. Aki a 10.
félévben megy mégis erre a gyakorlatra, annak értelemszerűen a 9. félév végéig kell
teljesítenie ezeket a tanegységeket.
Az általános iskolai tanárképzés esetén a gyakorlat időpontja a 8. félév, így a fenti feltételek
teljesítése is eszerint módosul.
A hallgatóknak a gyakorlatot megelőző szorgalmi időszak vége előtt a Tanszék által
meghatározott határidőig (november 4.) jelentkezési lap leadásával kell jelentkezniük a
gyakorlatra.
A szakterületi tanítási gyakorlatra a Tanárképző Tanszék osztja be a hallgatókat,
az Egyetem partneriskoláival egyeztetve. A szakmódszertan oktatók tesznek javaslatot a
gyakorlat színhelyére és a vezető-/mentortanárok személyére. Az Egyetem kéri fel a
partneriskolák vezetését, hogy engedélyezzék a gyakorlat lebonyolítását.
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.
A gyakorlatot a tavaszi félévben legkésőbb február 15-ig el kell kezdeni. Ez az
iskolákkal történő kapcsolatfelvétel határideje: ez a tanárjelölt feladata.
A gyakorlat csak sikeresen lezárt előző félév után kezdhető meg. 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
vezetőtanárt és a Tanárképző Tanszéket feltétlenül értesíteni kell. A hiányzást betegség esetén
hivatalos okirattal kell igazolni. A hiányzás pótlásának idejét a vezetőtanár és a
szakmódszertan oktató határozzák meg. Ugyanez vonatkozik a gyakorlatot lezáró
vizsgatanítás esetleges elmaradására is.

A szakterületi tanítási gyakorlatot teljes egészében kell teljesítenie a hallgatónak az adott
szorgalmi időszakban.
2. A gyakorlat időtartama
A szakterületi tanítási gyakorlat szakonként két (2) kredit (60 hallgatói munkaóra), összesen
tehát 4 kredit.
A gyakorlat legfeljebb hat hétig tart a hallgató iskolai órarendjétől függően.

Az adott szakképzettség területén végzett szakterületi tanítási gyakorlat szakonként 60 óra,
amely magában foglalja a szakos és nem szakos hospitálást, az óramegbeszéléseket és 15
önállóan megtartott tanórát/foglalkozást.
Tehát a szakterületi tanítási gyakorlat három alapvető eleme a hospitálás, az
óramegbeszélés és az önállóan megtartott óra összesen 60 órában.

Részletezve:
Szaktárgyi hospitálás: 10 óra
Nem szakos hospitálás: 5 óra
Egyéni felkészülés: 30 óra (ebből óramegbeszélés minimum 15 óra)
Gyakorlótanítás: 15 óra
Összesen: 60 óra
A hallgatók egyszerre gyakorolnak mindkét szakjukból, ettől csak kivételes esetben
lehet eltérni.
3. A hallgató feladatai


ismerkedés a tanulócsoportokkal és munkájukkal;



hospitálás a kiválasztott osztály, tanulócsoport szakos (10+10 óra) és nem szakos óráin
(összesen 10 óra);
hospitálás: a vezetőtanár által tartott szaktárgyi órák megfigyelése, óraértékelés
reflektív beszélgetés keretében;
a tantárgyhoz kapcsolódó taneszközök megismerése és alkalmazása (esetleg
készítése);
tanórák megtartása (15 tanóra/foglakozás szakonként);
az órák elemzése, értékelése reflektív beszélgetés keretében
értékelés: önértékelés (összefoglaló készítése a tanítási gyakorlat tapasztalatairól, a
munka értékelése a továbblépés lehetőségeinek felvázolásával);









a gyakorlathoz kapcsolódó kötelező dokumentumok elkészítése: tanítási ütemterv,
hospitálási naplók, tematikus és óratervek, reflexiók és egyéb, az egyetemi
szakmódszertan oktatók által megkövetelt dokumentumok elkészítése. Ezek részét
képezik a tanárjelölt portfóliójának. A kapcsolódó formanyomtatványok
megtalálhatóak a Tanárképző Tanszék honlapján
(https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/vitez-janos-tanarkepzokozpont/tanarkepzo-tanszek/tanari-gyakorlatok). Itt olvasható a gyakorlat részletes
leírása is.

4. A gyakorlat értékelése
A gyakorlatot vizsgatanítás zárja le, lehetőség szerint a szakos szakmódszertan
oktató és a vezetőtanár jelenlétében. A szakos tanítási gyakorlat teljesítését a vezetőtanár
értékeli rövid szöveges formában, továbbá egy összegző gyakorlati jeggyel az erre szolgáló
nyomtatványon (Igazoló és értékelő lap).
A hallgató kompetenciáinak értékelése kiterjed a hallgatói attitűd értékelésére, nem
csak a vizsgatanításra. Lényeges eleme a tanárjelölt szaktárgyi, szakmódszertani és
pedagógiai felkészültsége, tanítási tevékenysége, a tanulókhoz való viszonya, valamint
hivatástudata. Az értékelésnél figyelembe kell venni a hallgató egyéni fejlődését a gyakorlat
során. Tehát nem (csupán) a vizsgatanítást értékeljük, hanem a hallgató egész teljesítményét,
fejlődését a szakterületi tanítási gyakorlat alatt.
A szakterületi tanítási gyakorlat elégtelen, ha a tanárjelölt:
 szaktárgyi ismerete alapvető hiányokat mutat,
 munkafegyelme, órai munkája, tanítási tevékenysége nem felel meg a
követelményeknek,
 az előírt dokumentumokat (tematikus és óratervek, stb.) nem készíti el, vagy ha azok
nem tesznek eleget az előzőleg egyértelműen meghatározott előírásoknak.
5. A gyakorlat teljesítése a pandémia okozta rendkívüli helyzetben
A Tanszék minden támogatást igyekszik megadni Önöknek, hogy mentoraik és
vezetőtanáraik segítségével rendben és sikeresen tudják teljesíteni tanítási gyakorlatukat. A
tavasszal várható járványügyi helyzetet nem tudjuk 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, vezetőtanáraikkal és egyetemi oktatóikkal, és egyeztessenek arról, hogy miként
tudják folytatni az elkezdett gyakorlatokat. Fontos ilyenkor, hogy mellőzzük a személyes
találkozásokat.
A távoktatás hosszabb vagy rövidebb időre történő bevetésekor a szakterületi tanítási
gyakorlat teljesítésének formája az alábbiak szerint változik:
1. A további hospitálástól értelemszerűen eltekintünk.
2. Mindenki kapcsolódjon be mentorai, vezetőtanárai távoktatási tevékenységébe:
‒ ha van erre mód és bizalom, a saját eddigi osztály, csoport továbbvitele ajánlott;
‒ ha erre bármilyen okból nincs lehetőség, segítő tevékenység (digitális oktatási
anyagok gyűjtése, technikai segítség, közös tervezés stb.).
3. Zárótanítás: egy digitális anyagokat is tartalmazó óraterv elkészítése és bemutatása
a vezetőtanárnak. Az óra megtartása távoktatási formában (ha erre van mód,
ajánlott a ZOOM vagy ehhez hasonló rendszer használata, ha nem is a teljes
osztály,
de
egy
csoport
bevonásával:
https://www.youtube.com/watch?v=xhhnWRgoRmI).
Értékelő
reflexió
a
megtartott óráról.
4. A vezetőtanár az eddig megszokott formában (írásban) értékeli a gyakorlatot.
5. Ezeket a dokumentumokat (a már eddig elkészültekkel együtt: hospitálási naplók,
óratervek stb.) a hallgató digitális formában és elektronikus úton köteles
megküldeni a Tanárképző Tanszéknek, illetve az illetékes szakmódszertan
oktatónak.
Budapest, 2020. 10. 27.
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