Kiegészítő információk a szaktárgyi tanítási gyakorlatról
Az osztatlan tanárképzés szaktárgyi tanítási gyakorlatának
koncepciója (2015) című tájékoztatóhoz
http://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2017/03/szakt%C3%A1rgyi-tan%C3%ADt%C3%A1sigyakorlat-koncepci%C3%B3ja.pdf
Hatályos a budapesti telephelyű, osztatlan rendszerű tanárképzés 10, 11 és 12 féléves tanári
szakjain, nappali tagozatos képzésben a 2019. őszi félévben és a 2020. tavaszi félévben
kezdődő szaktárgyi tanítási gyakorlatra vonatkozóan (a TTT 2018. szeptember 17-ei és 2018.
december 17-ei határozata alapján).
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2. Az iskolaválasztásról
A szaktárgyi tanítási gyakorlat helye elsősorban az ELTE gyakorlóiskolái. Ha valamely
szakon nincs elegendő hely a hallgatók számára, akkor a Tanárképző Központ keres a
hallgató számára megfelelő gyakorlóhelyet. A TKK feladata egyeztetni az iskolák vezetésével
a szakmai és a pénzügyi feltételekről. Csak olyan intézménybe mehet a hallgató, amelyet a
vezető szakmódszertanos oktatók is jóváhagynak, erről a TKK egyeztet a szakmódszertanos
oktatókkal.
A hallgatók a szaktárgyi tanítási gyakorlatra való jelentkezéskor megadhatják a Neptunkérvény Megjegyzés rovatában, hogy melyik szakon, melyik félévben mely ELTEgyakorlóiskolákat részesítenek előnyben a következők közül:
− ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
− ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola (néhány általános iskolai tanári
szakon)
− ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
− ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
A jelentkezéskor kitöltött Neptun-kérvényben lehet nyilatkozni arról, hogy a hallgató nyújt-e
be külön egyéni kérelmet. A hallgatók kizárólag az alább meghatározott esetekben adhatnak
be a szaktárgyi tanítási gyakorlattal kapcsolatban egyéni gyakorlóhelyre vonatkozó kérvényt:
− Ha a hallgatónak orvosi igazolással bizonyítható egészségi állapota indokolja az
egyéni iskolaválasztást egy nem ELTE-gyakorlóiskolában.
− Ha a hallgató valamely szak tanításával kapcsolatos gyakorlatát külföldi ELTEösztöndíj keretében, nem magyarországi gyakorlóhelyen szeretné végezni. Ehhez
további egyeztetések is szükségesek.
A szaktárgyi tanítási gyakorlaton sem a hallgató iskolai alkalmazása, sem a lakóhely nem
fogadható el indoklásul az egyéni gyakorlóhely kérésére.

Az egyéni hallgatói kérvények esetén is érvényesülniük szükséges az ELTE által
megfogalmazott szakmai elvárásoknak a fogadó intézménnyel és a vezetőtanárral
kapcsolatban. A kis létszámú és azon speciális tanári szakokon, amelyeken az iskolai
gyakorlatot csak meghatározott helyeken lehet elvégezni, a vezető szakmódszertanos oktatók
tesznek javaslatot a beosztásra a Tanárképző Központnak.

3. A szakmai feltételekről
A fogadó intézménnyel kapcsolatos szakmai elvárásokat Az osztatlan tanárképzés szaktárgyi
tanítási gyakorlatának koncepciója (2015) című dokumentum fogalmazza meg.
Szakmai elvárások a nem ELTE-gyakorlóiskolában dolgozó, megbízott vezetőtanárral
kapcsolatban:
− mentori/vezetőtanári végzettség (ennek hiányában mestertanári vagy kutatótanári
besorolás);
− egyetemi, illetve mesterszakos tanári szakképzettség a hallgató mentorált
szakjával/szakpárjával azonos szakon;
− legalább 5 éves tanítási gyakorlat a hallgató mentorált szakjához kapcsolódó területen;
− a vezetőtanár a gyakorlat félévében is tanítja a mentorált szakot;
− részvétel vállalása az egyetem által szervezett tájékoztatókon, szakmai képzéseken.
Ezen szakmai elvárások bármelyikétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha ezt a tanári
szak vezetőtanárral, iskolával való nem megfelelő ellátottsága indokolja, és az adott tanári
szakpár vezető szakmódszertanos oktatói ezt jóváhagyják.
Szakmai elvárások a hallgató által tanított tanulócsoporttal kapcsolatban:
− Köznevelési gyakorlóintézmény tanulócsoportjában végezze a szaktárgyi tanítási
gyakorlatot a hallgató. (Egyéb képzési intézményben, például egyes speciális
nyelvszakokon csak akkor végezhető a gyakorlat szaktárgyi része, ha a tanítás nem
oldható meg köznevelési intézményben; de ebben az esetben is szükséges szaktárgyon
kívüli iskolai tevékenységeket köznevelési intézményben végezni a koncepcióban
megadott arányban).
− Egy vagy több tanulócsoportot is taníthat a hallgató a gyakorlaton.
− Általános iskolai tanári szakképzettség választása esetén legalább egy tanulócsoport
5–8. évfolyamos legyen. Ettől való eltérés kizárólag a hallgató és a szakmódszertanos
oktató jóváhagyásával történhet.
− Középiskolai tanári szakképzettség választása esetén legalább egy tanulócsoport 9–12.
évfolyamos legyen. Ettől való eltérés kizárólag a hallgató és a szakmódszertanos
oktató jóváhagyásával történhet.
− A vezetőtanár tanulócsoportjában végezze a hallgató a tanítási gyakorlatot.
Ha a szakmódszertanos oktatók előzetesen javaslatot tesznek a Tanárképző Központ számára
a hallgatók iskolai gyakorlati beosztására, akkor is szükséges az előzőekben megadott
szempontokat figyelembe venni.

4. A szaktárgyi tanítási gyakorlat féléves beosztásáról
Az osztatlan tanárképzésben a hallgató a szaktárgyi tanítási gyakorlatot a mintatanterv szerint
különböző félévben végezheti a tanári szakjain. A szaktárgyi tanítási gyakorlatot csak a

következő okok miatt lehet egyazon félévben két tanári szakon végezni, ezekben az esetekben
a hallgatónak egyéni kérelmet kell benyújtania a Tanárképző Központba:
 Ha a hallgatónak orvosi igazolással bizonyítható egészségi állapota indokolja a két
szakon egy félévben végzett szaktárgyi tanítási gyakorlatot.
 Ha a hallgató valamely szak tanításával kapcsolatos gyakorlatát külföldi ELTEösztöndíj keretében, nem magyarországi gyakorlóhelyen szeretné végezni. Ehhez
további egyeztetések is szükségesek.
 Ha a hallgató igazolhatóan kivételes tanulmányi rendben végzi a tanulmányait.
 Ha a hallgató képzésváltás miatt nem a mintatanterv szerint halad a tanulmányaiban.

5. Az Erasmus+ programról
Az Erasmus+ program keretében végzett gyakorlat elfogadását külön eljárásrend fogja
szabályozni. Ennek elfogadásáig a hallgatónak egyéni kérelmet kell benyújtani a Tanárképző
Központba, ha élni kíván ezzel a lehetőséggel.
Az Erasmus+ részképzés program az ELTE által megadott időszakban pályázható. Az
Erasmus+ szakmai gyakorlat program egész évben folyamatosan pályázható, de javasoljuk,
hogy legalább 3 hónappal korábban pályázzanak a gyakorlat tervezett kezdete előtt. A
pályázható időszak: 2–6 hónap. Diplomaszerzést követő gyakorlatra is van lehetőség, ehhez
nem szükséges a TKK-ba kérvényt benyújtani.
A következő esetekben szükséges az intézményi koordinátorokhoz és a TKK-ba kérelmet
benyújtani:
− Egyénileg szervezett szaktárgyi tanítási gyakorlat egy vagy két tanári szakon az
Erasmus+ részképzés vagy az Erasmus+ szakmai gyakorlat programban. A szakmai
előfeltételek teljesülése esetén mindkét szakon van lehetőség a szaktárgyi tanítási
gyakorlatot az Erasmus+ program keretében teljesíteni.
− Csoportos (min. 3 fős) 2 x 1 hónapos (szeptemberben és februárban végzendő)
szaktárgyi tanítási gyakorlat kísérővel vagy kísérő nélkül.
A további részletekről a Tanárképző Központban lehet érdeklődni
gyakorlat@tkk.elte.hu címen vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
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6. A határidőkről
A gyakorlatokkal kapcsolatos aktuális határidőkről a TKK honlapján az Aktuális események
című menüpontban lehet tájékozódni: http://tkk.elte.hu/aktualisesemenyek/
A Tanárképző Központ azt tervezi, hogy bevezeti az adminisztratív határidő elmulasztásáért
kérhető díjat, amelynek összege az ELTE-n egységesen 3500 Ft (l. CXXXII/2018. [VI. 25. ]
Szenátus határozata). A bevezetés kezdetekor a részletekről Neptun-üzenetben és a honlapon
tájékoztatja a hallgatókat.
Tanárképző Központ, 2019. február 28.

