Tájékoztató az osztatlan tanárképzéshez kapcsolódó rövid ciklusú képzések tanítási
gyakorlatának lebonyolításáról

A gyakorlat célja:
A szaktárgy művelődési anyagának hatékony közvetítési, átadási módszereinek elsajátítása.
Ismeret és készségfejlesztés a szaktárgy ismeretanyagának oktatásában. A szaktárgyi
ismeretek és készségek mérési és értékelési módszereinek gyakorlati elsajátítása, a tanári
munka szakos órákon, osztályfőnöki órán, nem
szakos
órákon
történő
megfigyelése, elemzése.
A gyakorlat tartalma:
Tanító, diszciplináris mesterfokozat, valamint közgazdász végzettség birtokában két
féléven keresztül végzett gyakorlat
Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat I.: A hallgató szakvezető irányításával órarendbe illesztett
heti 3 órában végzi gyakorlatát. Előkészítő, szak- és megbeszélő órán való aktív részvétel. A
hallgató szakvezető tanára, valamint csoporttársai óráit hospitálja, illetve a félév során
minimum 2 órát tanít csoport előtt.
Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat II.: A hallgató szakvezető irányításával órarendbe illesztett
heti 2 órában végzi gyakorlatát. A hallgató szakvezető tanára és csoporttársai óráit hospitálja,
illetve a félév során minimum 2 órát tanít csoport előtt – megtartja az óráját és részt vesz a
megbeszélő órákon.
Ezen kívül kéthetes egyéni gyakorlaton vesz részt a félév során, ezalatt hospitál, és maximum
11 órát tanít. A gyakorlat záró tanítással zárul.
Levelező képzésben csoportos gyakorlat nincs, az előírt feladatokat a szakvezető tanárral való
egyeztetés után egyéni gyakorlat keretében a félév folyamán teljesítik a hallgatók.
A gyakorlat konkrét tartalmát illetően a szaktanszékek módszertani előírásai az irányadóak!
A gyakorlat helye a képzésben:
Diszciplináris mesterfokozat birtokában 1.-2. félév.
Tanító végzettség birtokában általános iskolai tanárképzésben a 3.-4. félévben, középiskolai
tanárképzésben a 4.-5. félévben javasolt.
Közgazdász végzettség birtokában 2.-3. félév
Beszámítható munkatapasztalat: Legalább két éves, adott szakon szerzett tanítási
tapasztalat egyéni elbírálás alapján, Szaktanszéki jóváhagyással a Gyakorlóiskolai tanítási
gyakorlat I.-be beszámítható.

Általános iskolai tanári szakképzettség birtokában azonos területen középiskolai tanári,
általános-, vagy középiskolai tanári szakképzettség birtokában újabb szakképzettség
megszerzése, neveléstudományi mesterfokozat , illetve szakoktatói végzettség birtokában
egy féléven keresztül végzett gyakorlat.
Az egy hét gyakorlat során a hallgató szakvezetője irányításával részt vesz az iskolai
tevékenységekben, hospitál, min. 7 órát tanít. A gyakorlat záró tanítással zárul.
A gyakorlat konkrét tartalmát illetően a szaktanszékek módszertani előírásai az irányadóak.
A gyakorlat helye a képzésben:
Általános iskolai tanári szakképzettség birtokában azonos területen középiskolai tanári
képzés, valamint neveléstudományi mesterfokozat birtokában 2. félév
Általános-, vagy középiskolai tanári szakképzettség birtokában újabb szakképzettség
megszerzése esetén 4. félév
Szakoktatói végzettség birtokában 3.félév
Beszámítható munkatapasztalat: Legalább két éves, adott szakon szerzett középiskolai
tanítási tapasztalat egyéni elbírálás alapján, Szaktanszéki jóváhagyással beszámítható. Egy óra
+ záró tanítás megtartása kötelező.

