AZ EGYÉNI (ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI) GYAKORLAT MENETE
Öt féléves, nappali képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozóan

1. Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat megbízott gyakorlatvezető mentor
folyamatos irányítása mellett végzett, összefüggő – a képzés utolsó félévében
folytatott – egyéni szakmai gyakorlat, mely magában foglalja a hospitálást, a tanári
kompetenciák fejlesztési terve alapján megtervezett tevékenységi háló szerint
szakképzettségenként heti 2-3 óra (maximum heti 6 óra) tanítást/foglalkozást, a
tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátását, az adatgyűjtés, tapasztalatszerzés
szakszerű dokumentálását.
2. Fenti gyakorlat alól felmentés nem adható.
3. Az egyéni gyakorlat oktatási intézményben töltendő ideje minimum 12 hét.
4. Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat az egyetem gyakorlóiskoláiban és
partneriskoláiban teljesíthető. Partneriskola az a közoktatási intézmény, mellyel a Déldunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont együttműködési
megállapodást kötött. A partnerintézmények listája a következő linken érhető el:
http://www.htgyk.hu/
4.1 Külső gyakorlatvezető mentorhoz a hallgató a gyakorlóiskolai és partneriskolai
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).
4.2. A kérelem benyújtásának feltétele: a választott gyakorlatvezető mentor
rendelkezzék
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− a nevelő-oktató munkában eltöltött, legalább 5 éves szakmai
gyakorlattal1, továbbá
− az iskola igazgatójának támogató nyilatkozatával.
5. Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat részét képezik a kísérő szemináriumok,
melyeket a szakképzettségek szerinti módszertan(ok), valamint a pedagógia oktatói
hirdetnek. Kétszakos képzés esetén összesen három – két szakmódszertani és egy
pedagógiai – kísérő szeminárium támogatja az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat
elvégzését, reflektálását, valamint a tanári szakdolgozat egyik elemét képező portfólió
elkészítését.
6. Az egyéni gyakorlat során az oktatási intézményekben elvégzendő feladatok:
I.

Szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek

II.

Szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési tevékenységek

III.

Az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése

Fenti tevékenységek részletes leírását a honlapon levő hallgatói tájékoztató
tartalmazza.
(http://mesterkepzes.pte.hu/files/tiny_mce/File/szakgyak_tajekoztato_2011.pdf)
7. Az egyéni gyakorlatra a hallgató a gyakorlatot megelőző félév végén jelentkezik a
PKK kari koordinátoránál e-mailben november 15. és december 15., illetve április 15.
és május 15. között.
8. A PKK kari koordinátora az etr-ben meghirdeti a gyakorlatot.
9. Az egyéni gyakorlat megkezdésének feltétele a tanári mesterképzés – tanári
szakdolgozaton kívüli – minden egyéb követelményének teljesítése, illetve azok
teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése, ideértve a szakterületi zárószigorlatot
is.
10. A hallgató a tantervi ütemezés szerint felveszi az etr-ben a gyakorlatot.
11. A hallgatók az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlatra történő beosztásáról és
értesítéséről a PKK kari koordinátora gondoskodik.
12. A gyakorlat végén a gyakorlatvezető mentor a felkérő levéllel együtt küldött
nyomtatványon
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munkáját,

majd

elküldi

a

PKK

kari

koordinátorának, aki a vizsgaidőszak végéig az etr-ben rögzíti az érdemjegyeket.

1

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a közoktatási törvény) 17.§ (10) és a 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről 20. § (5) bekezdése szerint.

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 és a 4/2011. (III. 22.) számú PKK-határozat
alapján készült.

