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Tájékoztató 
az Eötvös József Főiskola  

IV. évfolyamos tanító szakos hallgatóinak 

összefüggő komplex szakmai gyakorlatához 

(nappali és levelező tagozat) 
 

 

Az Eötvös József Főiskola IV. évfolyamos tanító szakos hallgatói 8 hetes (4x2 hét) 

összefüggő komplex iskolai gyakorlaton kötelesek részt venni egy általuk kiválasztott 

általános iskolában, amennyiben a felkért iskola vezetője a fogadásról írásban 

nyilatkozik, és vállalja, hogy a jelen tájékoztatóban leírtaknak megfelelően a szakmai 

gyakorlat feltételeit biztosítani tudja. 

A jelöltek az iskolában folyó szakmai gyakorlat ideje alatt is a főiskola teljes jogú 

hallgatói, és érvényes rájuk a főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata. Ugyanakkor a 

hallgató köteles figyelembe venni, megismerni és alkalmazni az iskola pedagógiai programját, 

helyi tanterveit, a szervezeti és működési szabályzat és kollektív szerződés pedagógusi 

munkára vonatkozó előírásait is. 

 

1. Az iskolai gyakorlat célja 

- Segítse elő a korszerű ismeretek tudatos alkalmazását, az oktató-nevelő munkához 

szükséges készségek és képességek fejlődését a nevelési, a tanítási- tanulási folyamat 

minden színterén. 

- A hallgatók kapcsolódjanak be az iskola 1-4. osztály egyéb munkájába. 

- Ismerkedjenek meg az iskola 1-4., ill. az 1-6. osztályban folyó tanítói munka tartalmi, 

módszertani és adminisztrációs feladataival. 

- Igyekezzenek megismerni az iskola belső világát, a pedagógusokat és az iskola 

gyermekközösségét, hogy hatékonyan közreműködhessenek feladataik teljesítésében. 

- Szerezzenek tapasztalatokat azokról a közéleti, kulturális és társadalmi viszonyokról, 

amelyek között hivatásukat gyakorolni fogják. 

 

2. A szakmai gyakorlat időpontja, jelentkezés, beosztás: 

A hallgatók szakmai gyakorlatukat ……………………………………………-ig végezzék. 

A két hónap (8 hét) során az iskola által megbízott szakvezető(k) irányításával a kijelölt 

osztályban tanítsanak, s ismerjék meg a hospitálások során az iskola 1-6. osztályában folyó 

munkát, s a műveltségterületüknek megfelelően az 5-6. osztályban is taníthassanak 8-10 órát.  

 

 



Kérésünk:  

 

A hallgatók az alsó tagozat osztályaiban a 8 hét alatt összesen 48-52 órát tanítsanak. 

Ebben legyen alsós műveltségterületi óra is. Az 5-6. osztályokban összesen a 8 hét alatt 8-10 

órát (5. osztályban 4-5 órát, a 6. osztályban 4-5 órát) tartsanak. A 2 hónap során így legalább 

60 órát tanítsanak. A rendelkezésre álló kb. 200 órát az alábbiak szerint javasoljuk tervezni: 

 

 Tanításra       kb. 60 órát 

 Hospitálásra       kb. 50 órát 

 Tanórai előkészítésre      kb. 30 órát 

 A tanítási óra elemzésére      kb. 30 órát 

 Napközis foglalkozás vezetésére  

legalább 2 alkalommal      kb. 10 órát 

 Tanórán kívüli tevékenységre     kb. 20 órát fordítsanak. 

 (énekkar, szakkör, verseny, ünnepély, 

            kirándulás, családlátogatás stb.)    ______ 

 Összesen:       kb. 200 óra 

 

A gyakorlatra történő beosztásukat (osztályokba, napközis csoportba) az általános iskola 

igazgatójától vagy az általa felkért vezető mentortól kapja meg a hallgató legkésőbb a 

gyakorlat megkezdése napján.  

Az iskola igazgatója egy vezető mentort kérjen fel, mellette jelölje meg azt a tanítót, 

szaktanárt is, akinél a hallgató hospitál, és akinél az 5. illetve a 6. osztályban 

műveltségterületi órát tanít.  

A mentori feladatokat minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező tanító és szaktanár 

lássa el (Közoktatási Törvény III.17 §-a). 

A hallgatók a gyakorlat ideje alatt kötelesek az iskola munkarendjét megtartani.  

 

3. A gyakorlat az osztályban 

A hallgató a ciklus első néhány napján ismerkedik az iskola, az osztályok munkarendjével, 

a tanítók, tanárok nevelő és oktató tevékenységével, módszereivel, adminisztrációs 

munkájával. A harmadik-negyedik naptól kezdve a hallgató már taníthat. 

A hallgató által feldolgozandó tananyagot a tanító vagy a szaktanár jelöli ki, a tanításra 

való előkészület és az óra vezetése a lehető legnagyobb önállósággal történjen.  

Az órára való felkészülést tanítási vázlattal (óravázlat) kell dokumentálni. A vázlatot a 

tanító vagy a szaktanár a tanítás megkezdése előtt átnézi, kézjegyével látja el, s ha szükséges, 

kiegészíti. 

Az írásos anyag (vázlat) tükrözze az órára való alapos felkészülést, pedagógiai, logikai és 

módszertani szempontból helyesen és áttekinthető formában tartalmazza az órai tananyag 

feldolgozásának menetét.  

A hallgató óravázlat nélkül nem taníthat.  

A hallgató tanítási óráján az osztályvezető vagy a szaktanár legyen jelen.   

Az óra vezetését bízza a hallgatóra, s a tanításba (a fegyelmezési eseteket is beleértve) csak 

kivételesen avatkozzon be. Ha a hallgató felkészületlensége miatt a gyerekek tanítása kétséges 

lenne, vegye át a tanítást. Ebben az esetben az óra érdemjegye elégtelen. A tanítást kövesse a 

hallgató munkájának megbeszélése, szóbeli értékelése.  

A kéthónapos gyakorlat során a fogadó iskola és a hallgató egyaránt törekedjen arra, hogy 

a jelölt minél több órát tanítson, és foglalkozást vezessen.  

4. A tanítási órán kívüli feladatok 

A gyakorlat ideje alatt a hallgatónak részt kell vennie az iskolában sorra kerülő minden 

pedagógiai jellegű munkában.  



Ezek: a tanulók korrepetálása, tanulmányi séták, rendezvények szervezése és 

lebonyolítása, kirándulások, szakkörök, egyéb foglalkozások, szülői értekezletek, 

családlátogatások, nevelőtestületi értekezletek, összejövetel, diákönkormányzati program, 

egyéb rendezvények, szabadidős tevékenységek, stb. 

A hallgató önállóan nem végezhet családlátogatást, nem vezethet tanulmányi kirándulást és 

szülői értekezletet, nem vállalhat előadást szakmai továbbképzésen, értekezleten, bemutató 

tanításon, s ezzel nem is bízható meg. Tapasztalatcsere jellegű beszélgetésben önállóan részt 

vehet. A tanítót, szaktanárt rendszeresen több napon át nem helyettesítheti, de plusz 

feladatként órát vagy foglalkozást vezethet, ha erre felkérik, vagy ezzel megbízzák. 

 

5. Az iskolai gyakorlat igazolása, a hallgató jellemzése 

A szakvezetők az igazgató vagy helyettes jóváhagyásával saját tapasztalataik alapján         

2 példányban közös írásbeli jellemzést készítenek és azt a hallgatóval aláíratják. Az 

aláírás a jellemzésben foglaltak tudomásulvételét igazolja. A hallgató az aláírást nem 

tagadhatja meg, de joga van esetleges ellenvéleményét "Megjegyzés"-ként a jellemzésre 

rávezetni. 

A gyakorlat egészének minősítése lehet: 

     jeles (5) 

     jó (4) 

     közepes (3) 

     elégséges (2) 

     elégtelen (1) 

 

A gyakorlat minősítése a mentorok által kialakított többségi vélemény alapján történik.  A 

minősítés 2 példánya közül az egyik a hallgató személyi anyagának fontos része lesz.  

 

A jellemzések beküldésének határideje: ………………………………. 

 

6. Mulasztások bejelentése, igazolása: a 2 hónapos komplex szakmai gyakorlaton lévő 

hallgató esetleges hiányzását – bármilyen okból következett is be – jelentse be iskolája 

igazgatójának. A mulasztást igazoló dokumentumot mutassa be iskolájánál, majd küldje el a 

főiskola címére Tomaskovity Józsefnének (Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Szegedi út 

2.)   

Amennyiben a hallgató igazolatlanul hiányzik és/vagy összes hiányzásának mértéke (igazolt 

és igazolatlan összesen) meghaladja a 3 napot, a gyakorlat érvénytelen, így a jelölt köteles 

félévet ismételni.  

A gyakorlat még igazolt hiányzás esetén sem hosszabbítható meg, és kezdete sem 

változtatható meg.  

Igazolatlan hiányzás, súlyos fegyelemsértés, előreláthatóan 3 napot meghaladó betegség 

esetén kérjük, hogy az igazgató jelezze ezt dr. Pogány Csilla, tanító szakos gyakorlati 

képzésvezetőnél. 

 

7. A gyakorlatvezetés díjazása 

A komplex szakmai gyakorlat irányítását végző mentor(ok) munkáját hallgatónként       

30.000 forinttal (bruttó) tudjuk honorálni. Több mentor esetében a kifizetés az „Adatok a 

szakvezetői díjak kifizetéséhez” c. nyomtatvány értelmében megosztott arányban történik.  



8. Az összefüggő komplex szakmai gyakorlattal kapcsolatos fontos dokumentumok 

visszaküldése a következő névre és címre, a határidők betartásával történjen! 

 

 Eötvös József Főiskola – Pedagógusképző Intézet 

 Tomaskovity Józsefné 

 6500 Baja, Szegedi út 2.  

 (tomaskovity.jozsefne@ejf.hu, telefon: 79/524 624/2213 

 

  

Adatlap, Igazolás, Nyilatkozat a büntetlen 

előéletről (a mentorokra vonatkozó 

adatokkal). Az Adóelőleg-nyilatkozatot 2018. 

január hónapban fogjuk kiküldeni. 

 

Nyilatkozat (intézményvezető befogadó 

nyilatkozata) 

 

A tanítási gyakorlat 8 hétre szóló 

órarendje 

 

Több mentor esetében az „Adatok a 

szakvezetői díjak kifizetéséhez” c. 

nyomtatvány 

 

Hallgatói minősítés 3 példányban  

 

 

 

 

A közös munkához sok sikert kívánok. 

 

 

 

Baja, ……………………………….. 

 

 

 

 

Tisztelettel  és köszönettel:  

 

 

 

Dr. Pogány Csilla 

főiskolai docens 

tanító szakos gyakorlati képzésvezető 

 

 
 

 

 

mailto:tomaskovity.jozsefne@ejf.hu


2-hónapos gyakorlat tájékoztatójához 

 

 

 

1. a 2-hónapos gyakorlat előfeltételei: tanítási gyakorlat 1-7, nyári szakmai gyakorlat 

tantárgy-pedagógiák (anyanyelvi, testnevelés, matematika, természetismeret vizuális 

nevelés, műveltségterület), pedagógia és pszichológia szigorlat, műveltségterületi 

szigorlat 

2. speciális iskolába nem lehet 2-hónapos gyakorlatra menni 

3. maximum 3 szakvezetőt lehet választani (feltétel: 5 év tapasztalattal kell 

rendelkeznie) 

4. a szakvezetők (mentorok) állapodjanak meg közösen az osztályzatban, amely a 

jellemzésre kerül majd (ötfokú skála alkalmazása) 

5. táblázat a mentori munka és bér igazságos elosztása érdekében (feltétlenül töltsék ki)   

6. órarendek visszaküldése határidőre 

7. adatlapok pontos, határidőre való kitöltése és visszaküldése 

8. honlap – letölthető dokumentumok (szakvezetők részére tájékoztató, ha elkallódik) 

9. külső zárótanítás: a 2-hónapos gyakorlat 8. hetében az a hallgató tarthatja meg, 

akinek tan. átlaga minden félévben eléri, vagy meghaladja a 4,01 %-ot, gyakorlat 

képzése során szerzett jegyei jó vagy jeles osztályzatúak, tantárgy-pedagógia jegyei 

legalább jó osztályzatúak, a külső gyakorlóhely írásban nyilatkozik, hogy vállalja a 

zárótanítás lebonyolítását, az intézmény vezetője vállalja az elnöki teendők ellátását. 

A kérelem benyújtásának határideje a külső szakmai gyakorlat 3. hetének vége, a 

kérelmet az akkreditációs, képzés- és oktatásszervezési osztályvezetőnek kell 

benyújtani.   

10. felmentést kaphat zárótanítás alól az a hallgató, aki országos 1-fordulós tanítási 

versenyen vesz részt, vagy több fordulós verseny esetén döntőbe jut, vagy a második 

fordulóban bizottság előtt kiemelkedő eredményt ér el. A második fordulóban, a 

bizottság előtt történő tanítás zárótanításnak minősül, amennyiben a hallgató elfogadja 

a bizottság által megítélt jegyet. A zárótanítás jegyét a tanító szakos gyakorlati 

képzésfelelős vezeti be a leckekönyvbe.  

11. elégtelen zárótanítás esetén ugyanabból a tárgyból kell ismételni, szigorlatnak 

számít, ezért 1 u.v. lehetőség van az adott félévben.     
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………………………………………. 

tanítójelölt 

Helyben 

 

Összefüggő komplex szakmai gyakorlata helyszínéül a 

………………………………………….………………………………………… választotta.  

Szakmai gyakorlata ……………………………………………. –ig tart. 

 A gyakorlat megkezdése előtt 2 hónappal jelentkezzen a választott iskola 

igazgatójánál. Kérje az iskola igazgatója és általa a tantestület támogatását, segítségét. 

Maximum három mentornál végezze gyakorlatát. 

 Tanulmányozza át a szakmai gyakorlat legfontosabb feladatairól szóló tájékoztatót, 

s mindenben tartsa be az ott megadott előírásokat. 

 Gyakorlatával kapcsolatos bármilyen problémájával személyesen, telefonon vagy 

levélben is felkeresheti Tomaskovity Józsefnét (tomaskovity.jozsefne@ejf.hu,           

79/524 624/2213).  

Kérem, hogy az összefüggő komplex szakmai gyakorlattal kapcsolatos fontos 

dokumentumok visszaküldése a következő névre és címre, a határidők betartásával 

történjen!  

Eötvös József Főiskola – Pedagógusképző Intézet 

Tomaskovity Józsefné részére 

6500 Baja, Szegedi út 2. 

 

Adatlap, Igazolás, Nyilatkozat a büntetlen előéletről (a 

mentorokra vonatkozó adatokkal). Az Adóelőleg-

nyilatkozatot …….  január hónapban fogjuk kiküldeni. 

 

Nyilatkozat (intézményvezető befogadó nyilatkozata)  

A tanítási gyakorlat 8 hétre szóló órarendje  

Több mentor esetében az „Adatok a szakvezetői díjak 

kifizetéséhez” c. nyomtatvány 

 

Hallgatói minősítés 3 példányban  

 

Gyakorlatához sok sikert, hasznos tapasztalatszerzést és sok örömet kívánok. 

 

Baja, …………………………… 

 

Üdvözlettel:  

                 Dr. Pogány Csilla 

         főiskolai docens, tanító szakos gyakorlati képzésvezető 

                 főiskolai docens 

mailto:tomaskovity.jozsefne@ejf.hu
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Tisztelt Igazgató Kolléganő/Kolléga!  

 

Köszönöm, hogy biztosítja iskolájában az Önt megkereső tanító szakos hallgató(k) 

részére a gyakorlat teljesítésének lehetőségét, és így hozzájárul a hallgató(k) minél 

színvonalasabb tanítói pályára történő felkészüléséhez.  

Mellékelten küldöm a külső szakmai gyakorlat tájékoztatóját. 

 A gyakorlat vezetéséért a mentoroknak hallgatónként a főiskola 30. 000 Ft, azaz 

harmincezer forint összegű adóköteles díjat tud fizetni. A kifizetés megbízási szerződéssel 

történik, a mellékelt adatkérő lap, igazolás, adóelőleg-nyilatkozat, nyilatkozat a büntetlen 

előéletről szóló nyomtatványok alapján. Ezek a dokumentumok a megbízási szerződés 

mellékletét képezik, tehát meglétük nélkül szerződés nem készíthető. (Ha egy hallgatónak 

több mentora is van, akkor mindegyiküktől várjuk a kitöltött dokumentumokat!) Szerződés 

hiányában a főiskola nem kerül jogviszonyba a szakvezetővel, így nem is kérheti számon 

elvégzett munkáját. Ebben az estben a hallgató gyakorlata érvénytelen. Természetesen 

szerződés hiányában a megbízási díj sem fizethető ki.  

Arra kérem Önt, hogy fentiek alapján a kitöltött dokumentumokat legkésőbb 

……………………..    -ig az alábbi címre visszaküldeni szíveskedjék: 

 

Eötvös József Főiskola 

Pedagógusképző Intézet 

Tomaskovity Józsefné részére 

6500 Baja, Szegedi út 2. 

 

A megbízási díjak kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha minden gyakorlatvezetőtől 

megérkeztek a kitöltött dokumentumok, és elkészült a gyakorlat teljes költségvetése.  

Ha bármilyen további kérdés felmerülne, forduljon kapcsolattartónkhoz, Tomaskovity 

Józsefnéhez. 

Elérhetőségei: 

Telefon: 06-79/524-624/2213 

e-mail: tomaskovity.jozsefne@ejf.hu  

 

Munkájukhoz sok sikert és eredményes tanévet kívánok! 

 

Baja, ………………………… 

 

Köszönettel:  

                           Dr. Pogány Csilla 

                            főiskolai docens 

                         tanító szakos gyakorlati képzésvezető 

mailto:tomaskovity.jozsefne@ejf.hu
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Tisztelt Szakvezető Kolléganők/Kollégák!  

 

 

 Köszönetemet szeretném kifejezni azért, hogy vállalták a mentori feladatokat, 

tapasztalataikkal segítették végzős hallgatónk szakmai fejlődését, munkájukkal, példaértékű 

odaadásukkal hozzájárultak hallgatónk tanítói pályára történő felkészüléséhez. 

 Munkájukat az Eötvös József Főiskola egy megbízási szerződés megkötése értelmében 

30. 000 forinttal honorálja.  

 Gyakran előfordul, hogy hallgatóink két-három szakvezetőnél végzik tanítási 

gyakorlatuk. Az elmúlt évek tapasztalatai arra ösztönöztek, hogy a szakvezetői tevékenység 

korrekt honorálása érdekében segítségüket kérjem abban, hogy a külső szakmai gyakorlat 

befejezése után ne a rendelkezésünkre álló hallgatói adminisztrációból, esetleg hallgatói 

megítélés alapján állapítsuk meg a szakvezetői díjak elosztási arányát, hanem igyekezzünk a 

tényleges munkamegosztás arányát a honorárium összegében is kifejezni. Tisztelettel kérem 

segítségüket ebben a döntésben azzal a céllal, hogy a feladatok vállalása arányában, 

mindannyiunk megelégedésére történjen a kifizetés.  

 

Kérem, beszéljék meg az elosztás arányát, és ennek értelmében töltsék ki a táblázatot. 

 

 

Baja, ……………………………. 
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