
 

 

16 fő részér 
 
 
 

Tisztelt Hallgató! 

 

Értesítem, hogy az Összefüggő szakmai gyakorlatára az előzetes beosztás szerint a képzés 8. 

félévében kerül sor. 

A gyakorlat előfeltétele az Egyéni tanítási gyakorlat II. (2 hetes) sikeres teljesítése. 

 

Teendői a gyakorlat előkészítésével kapcsolatban: 

 

Keresse fel azon általános iskola igazgatóját, ahol a gyakorlatát el szeretné végezni. Kérje meg 

az ehhez szükséges igazgatói hozzájárulást az igazgatónak szóló Befogadó nyilatkozat  

alapján, melyet kitöltés, aláírás után juttasson el elektronikusan a Pedagógusképző Intézet 

titkárnője címére. (bogdan.andrea@kpvk.pte.hu) 

 

 A tanító jelölt óráira, foglalkozásaira pedagógiai, szaktudományi, módszertani szempontból 

igényes vázlattal készül fel. Minden megtartott órát elemzésnek kell követnie. (lásd: Tanrend, 

Óraelemzési szempontok). Tapasztalatairól feljegyzést készít. Vázlatait, feljegyzéseit a 

Portfóliójában rögzíti, melyet a mentor aláírással lát el.  

Önnek az aláírt és lepecsételt Portfóliót, valamint a mentor által készített, érdemjeggyel és 

pecséttel ellátott értékelést a gyakorlat befejezését követő két héten belül el kell juttatni a 

Pedagógusképző Intézet titkárnője részére. 

 

Felhívom a figyelmét, hogy a gyakorlóiskolában zajló 2 hetes gyakorlati képzés befejezését 

követő hét hétfőjén meg kell kezdenie a 8 hetes összefüggő tanítási gyakorlatot. A levelező 

tagozatos hallgatók pedig lehetőleg szintén azonnal kezdjék meg a 3 hetes összefüggő tanítási 

gyakorlatot. 

 

 

Külön is szeretném a figyelmét felhívni, hogy az összefüggő szakmai gyakorlóhely kiválasztása 

lehetőleg olyan iskolára essék, ahol 2 hetenként az alsó tagozaton más-más osztályban taníthat, 

illetve ezzel párhuzamosan végezheti műveltségterületének/ szakirányának megfelelő tanításait 

az 1-6. osztályokban. 

 

 

 

                    Mozolai Annamária   

       mesteroktató,  gyakorlati képzési koordinátor   

Tanító szakos, IV. évfolyamos hallgató részére 

 

 

 

 
          
 

mailto:bogdan.andrea@kpvk.pte.hu


 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

        

Tisztelt Igazgatónő!      

Tisztelt Igazgató Úr!         Tárgy: Összefüggő tanítási gyakorlat 

               

            

        

A Pécsi Tudományegyetem KPVK tantervi előírásainak megfelelően a IV. évfolyamos, tanító 

szakos hallgatók (tanítójelöltek) nappali tagozaton 8 hetes, levelező tagozaton 3 hetes 

összefüggő tanítási gyakorlaton vesznek részt.  

 

Kérem Igazgatónőt/Urat, hogy biztosítsa az Önt felkereső hallgató(k) számára a gyakorlati 

képzést.  

A fogadás visszaigazolására is szolgáló Befogadó nyilatkozatot a hallgatóval juttatjuk el 

Önökhöz, amit kitöltve, aláírva, lepecsételve kérjük, hogy juttassák vissza elektronikusan a 

gyakorlat megkezdése előtt a Pedagógusképző Intézet titkárnője részére. 
(bogdan.andrea@kpvk.pte.hu) 

 

A kifizetés menete a következő: az egyetem a gyakorlatot követően gondoskodik a kifizetésről, 

miután a gyakorlati képzési koordinátorhoz beérkezik a gyakorlatvezető mentor által készített, 

érdemjeggyel ellátott hallgatói értékelés. Ezt követően a gyakorlati képzési koordinátor 

Teljesítésigazolást állít ki. Az egyetem csak ennek ellenében tudja a Megbízási szerződésben 

rögzített összeget átutalni. 

 

A kar számára különösen fontos, hogy pontos információkkal rendelkezzen végzőseik 

felkészültségét illetően. Éppen ezért szívesen veszünk minden észrevételt, javaslatot, kritikát, 

mely felkészítő munkánkra és hallgatóink szereplésére vonatkozik. 

Tudjuk, hogy az Önök vállalása sok plusz, anyagiakban eléggé el nem ismerhető feladatot, 

munkát jelent. 

 

 

Köszönjük együttműködésüket. 

 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

 

 

               Mozolai Annamária  

     mesteroktató, gyakorlati képzési koordinátor 
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Tisztelt Szakvezető! 

 

 

Az alábbi Útmutató alapján szeretnénk kérni hallgatóink összefüggő tanítási gyakorlatának 

irányítását, vezetését. Szakmai munkáját köszönjük. 

 

ÚTMUTATÓ 

 

 Összefüggő tanítási gyakorlat. (8/3 hét)  
  

A hallgató feladata megkeresni a fogadóiskolát, amely írásban nyilatkozik a gyakorlat 

feltételeinek biztosításáról. A gyakorlat első napján ismerkedés az iskola, az osztályok életével, 

munkarendjével, a tanítókkal. A szakvezető által kijelölt tananyag alapján igényes óravázlat 

készítése minden órára. Ezek alapján önálló tanítás. Részvétel az iskolában sorra kerülő minden 

pedagógiai jellegű munkában. 

Nappali tagozaton: Az 1-4. osztályokban a 4x2 hét alatt legalább 74 órát kell tanítani, ebben 

van műveltségterületi óra is. Az 5-6. osztályokban összesen 8-10 órát kell tartani a 

műveltségterület tantárgyából.  

A két hónap során a rendelkezésre álló 200 óra megosztását az alábbiak szerint javasoljuk: 

 

 tanításra       82 óra 

 hospitálásra       15 óra 

 tanóra előkészítésére      30 óra 

 tanítási óra elemzésére     30 óra 

 napközis foglalkozás vezetésére /4 alkalom/   20 óra 

 tanórán kívüli tevékenységre     23 óra 

 /énekkar, szakkör, verseny, ünnepély, kirándulás, stb./ 

 összesen       200 óra 

 

Lehetőség szerint az alábbi tantárgyi felosztásban történjen a tanítás. /A helyi sajátosságoknak 

megfelelően ettől el lehet térni./ 

28 anyanyelv, 16 matematika, 6 természetismeret, 8 testnevelés, 4 ének, 4 rajz, 4 technika, 

 8 műveltségterület 5-6. osztályban, 4 műveltségterület 1-4. osztályban. 

 

Levelező tagozaton: 

A gyakorlat tartalma: 

Tanítás a választott 1-4. osztály egyikében minden műveltségi területen órarend szerint történik 

(min. 20 óra), 5-6. osztályban a választott műveltségi területen (min. 10 óra). 

Gyakorlat napközi otthonban 3 nap.  

A 90 óra tartalmaz: önálló foglalkozásvezetést és szabadidő-szervezést (ünnepélyek, 

sportversenyek, kirándulások, stb.) Bekapcsolódást a tanítási órán kívüli iskolai munkába, az 

adminisztrációs és demonstrációs feladatok végzésébe. 

  



 

 

A kötelező minimum 20, illetve 10 órába a hospitálás, a tanórán kívüli tevékenység és a 

napköziben tartott foglalkozás nem tartozik bele.  

 

Német nemzetiségi szakirányon:  

 

 nappali tagozaton: a 195 órából 40 óra német nyelven,     

 levelező tagozaton: a 90 órából 15 óra német nyelven folyik. 

 

 Lehetőségek:  

- német nyelvoktató: 35/12 óra német nyelv (1-6. osztály) 

              5/3 óra német népismeret (1-4. osztály). 

-   német kétnyelvű: 25/10 óra német nyelv (1-6. osztály) 

        15/5 óra német népismeret, környezetismeret, ének, testnevelés stb. 

(1-4. osztály). 

(A 12 kreditből 6 a német nemzetiségi szakirány kreditje.) 

 

Értékelés formája: gyakorlati jegy 

Értékelő: külső iskolai szakvezető (mentor) 

A gyakorlat színtere: külső iskolák 

A szakvezető elkészíti a tanító egyéniségére, pedagógiai tevékenységére vonatkozó írásbeli 

értékelést, melyet – lehetőleg az iskola vezetőjével együtt – megismertet a hallgatóval. Az 

értékelés végére a minősítést rávezeti: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

érdemjeggyel értékeli. A jellemzést a hallgatónak alá kell írnia, esetleg észrevételét a 

jellemzésre rá is vezetheti. 

 Az értékeléseket a gyakorlat befejezését követő két héten belül el kell juttatni a PTE 

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Illyés Gyula Pedagógusképző 

Intézet címére, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. 

 

Az értékelés főbb szempontjai: 

 

 A hallgató egyénisége, magatartása. Együttműködése, kapcsolatteremtő képessége, 

beilleszkedése. (Nevelők, tanulók, szülők viszonylatában.) 

 Nevelő-oktató munkája. Felkészülési, tanítási jellemzők. Időterve, igényessége, 

szervezőtevékenysége. Óráinak, foglalkozásainak szaktudományi, módszertani 

színvonala. 

 Pályára való alkalmassága, helytállása. 

 A tanítói munkakörrel járó órán kívüli tanítási feladatok ellátása. (Szakköri munka, 

korrepetálás, napközis foglalkozások színvonala.) 

 Óraelemzések tudatossága, komplexitása. Az elemzés önállósági szintje, az elmélet 

és gyakorlat egysége. Értékítéleteinek realitása.  

 Megjegyzés: E szempontok – a hallgatók számára – egyben követelmények is. Ezek 

ismeretében tudatosabban tervezhetik munkájukat, és eredményesebb elemzést 

végezhetnek.  



 

 

 A hallgatót irányító gyakorlatvezető egyéb észrevételei. (Milyen hiányosságok 

jelentkeztek a hallgató munkájában? Milyen fejlődést ért el a szakmai gyakorlaton?) 

 

 

 

                   Mozolai Annamária   

      mesteroktató, gyakorlati képzési koordinátor   

        mozolai@kpvk.pte.hu 
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