AZ EGYÉNI (ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI) GYAKORLAT MENETE
Két féléves, levelező képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozóan
1.

Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat közoktatási intézményben, felnőttképző
intézményben (egyetem, főiskola), megbízott gyakorlatvezető mentor folyamatos
irányítása mellett végzett, összefüggő – a képzés utolsó félévében folytatott – szakmai
gyakorlat.

2.

Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat ütemezését a vonatkozó tantervek rögzítik.

3.

A gyakorlat időtartama 2 hét, magában foglalja a hospitálást, a tanári kompetenciák
fejlesztési terve alapján megtervezett tevékenységi háló szerint 10 önállóan megtartott
tanítást/foglalkozást, a tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátását (részletes leírását
a Szakmai gyakorlatok a tanári mesterképzésben c. dokumentum tartalmazza), és az
adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű dokumentálását.

4. A gyakorlat alól felmentés nem adható.
5. A gyakorlat a PTE gyakorlóiskoláiban és az egyetem partneriskoláiban történik.
5.1 Külsős gyakorlatvezetőhöz a hallgató 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.
5.3

A pedagógusmunka tanításon kívüli egyéb tevékenységei alól
mentességet kaphatnak – kérelem alapján – azon hallgatók, akik
tanári végzettséggel rendelkeznek és aktív tanárként tevékenykednek.

6.

Az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat feltételei: „13. § (2) Az egyéni (összefüggő
szakmai) gyakorlat előfeltétele a tanári mesterképzés – a szakdolgozaton kívüli –
minden egyéb követelményének teljesítése, illetve azok teljesítéséhez szükséges
kreditek összegyűjtése, ideértve a szakterületi zárószigorlatot is. A gyakorlat csak ezen
előfeltételek teljesülését követően kezdhető meg. Amennyiben a szakterületi
szigorlatot a hallgatónak az egyéni szakmai gyakorlat félévében kell teljesítenie, és azt
nem teljesíti, a gyakorlatot az adott félévben nem kezdheti meg, ugyanakkor a szakmai
gyakorlat adott félévi kurzusfelvétele nem vehető figyelembe a TVSZ 23. § (3)
bekezdés és a TVSZ 42. § (3) bekezdésében írt rendelkezések alkalmazásakor.”
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7. A gyakorlat főbb tematikus pontjai:
7.1 A hallgató az oktatási intézményben folytatott egyéni (összefüggő szakmai)
gyakorlat feladatait megoldja, dokumentálja, (ön)reflektív értelmezi, elemzi,
értékeli.
7.2 A hallgató az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlatot kísérő szemináriumok
(szakképzettségenkénti szakmódszertani és pedagógiai) feladatait teljesíti, a
felmerülő problémákra megoldásokat keres, ezeket dokumentálja, (ön)reflektív
értelmezi, elemzi, értékeli.
7.3

Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat során a hallgató a gyakorlatvezető
mentor és a kísérő szemináriumok (pedagógiai és szakmódszertani) vezetői
támogatásával készíti el a tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal
alátámasztó, a saját tanári kompetenciáinak meglétét dokumentáló – portfóliót,
amely a tanári szakdolgozat részét és a tanári képesítő vizsga tárgyát képezi.

7.4 A gyakorlat során minden hallgatónak kötelezően részt kell vennie valamilyen
formában speciális nevelési igényű tanulóval való foglakozáson.
8. Az egyéni (összefüggő szakmai) 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.
9.

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

10.

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

11.

Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat koordinálása a PKK feladata. A gyakorlat
félévének első hetében a koordinátor a kar honlapján közzéteszi a beosztást. A
gyakorlat végén a gyakorlatvezető mentor a gyakorló-, illetve partneriskolákhoz
előzetesen – a beosztással együtt – kiküldött nyomtatványon értékeli a hallgató
munkáját.

12. 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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