
 A CSOPORTOS TANÍTÁSI GYAKORLAT MENETE

Két féléves, levelező képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozóan

1. A csoportos (tanítási)  gyakorlat  iskolában, gyakorlatvezető tanár irányításával,  az adott 

szakképzettség területén végzett gyakorlat.

2. Az  adott  szakképzettség  területén  végzett  csoportos  (tanítási)  gyakorlat  ütemezését  a 

vonatkozó tantervek rögzítik. 

3. A gyakorlat időtartama 20 óra, amely magában foglalja a hospitálást,  szükség szerint a 

gyakorlatvezető tanár által  tartott  órák részfeladataiban való közreműködést (5 óra), az 

órák tervezését  és  előkészítését  (5  óra),  az  órák/foglalkozások megtartását  (legalább 5 

önállóan megtartott  óra), az órák megbeszélését,  reflektálását,  elemzését,  értékelését (5 

óra). (A gyakorlat keretében végzett egyes tevékenységek megoszlását a gyakorlatvezető 

tanár – a legalább 5 önállóan megtartott óra kivételével – szükség szerint módosíthatja.)

4. A gyakorlat alól felmentés nem adható.

5. A  gyakorlat  a  PTE  gyakorlóiskoláiban,  szükség  esetén  az  egyetem  partneriskoláiban 

történik.

5.1. Külsős gyakorlatvezetőhöz a hallgató a gyakorlóiskolai helyek betöltését követően, 

illetve  különösen  indokolt  esetben,  egyéni  kérelem  alapján,  az  illetékes  Kari 

Tanulmányi  Bizottság  döntése  szerint  kerülhet.  (A  kérelem  formanyomtatványa 

letölthető a BTK és a TTK honlapjáról, leadandó a PKK kari koordinátorának, a kari 

ütemezésben meghatározott időpontig).

5.2. A kérelem benyújtásának feltétele:  a választott  gyakorlatvezető tanár rendelkezzék 

legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.

6. A csoportos (tanítási) gyakorlatra a hallgató a gyakorlatot megelőző félév végén jelentkezi 

a PKK kari koordinátoránál e-mailben november 15. és december 15., illetve április 15. és 

május 15. között. 

7. A hallgató gyakorlatát a 9–12. évfolyamon köteles elvégezni.

8. A PKK kari koordinátora az etr-ben meghirdeti a gyakorlatot.

9. A hallgató a tantervi ütemezés szerint felveszi az etr-ben a gyakorlatot.

10. A csoportos  (tanítási)  gyakorlatok  megszervezése  a  kari  PKK-koordinátor  feladata.  A 

gyakorlat félévének első hetében a koordinátor a kar honlapján közzéteszi a beosztást. A 

hallgatónak szeptember, illetve február közepéig kell a kijelölt gyakorlatvezető tanárnál 

jelentkeznie,  a  csoportos  (tanítási)  gyakorlatot  megkezdenie.  A  csoportos  (tanítási) 
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gyakorlat végén a gyakorlatvezető tanár a gyakorló-, illetve partneriskolákhoz előzetesen 

– a beosztással együtt – kiküldött nyomtatványon értékeli a hallgató munkáját.

A gyakorló-, illetve a partneriskola koordinátora összegyűjti az érdemjegyeket tartalmazó 

nyomtatványokat, majd elküldi a PKK kari koordinátorának, aki a vizsgaidőszak végéig 

az etr-ben rögzíti az érdemjegyeket.

Készítette: Bohonya Réka
BTK – TTK kari PKK-koordinátor

Megjegyzés:
A  dokumentum  a Pécsi  Tudományegyetem  Tanulmányi  és  Vizsgaszabályzatának  11.  számú,  tanárképzési 
melléklete, valamint a kari honlapokon közzétett – a PKK 24/2009. (XI. 17.) számú határozatával elfogadott –  
Szakmai gyakorlatok a tanári mesterképzésben című tájékoztató alapján készült.
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