
Tájékoztató az első iskolai gyakorlatról 
 

Motiváció 

Az újraalakított, osztatlan tanárképzésben tanuló hallgatók ebben az évben végeznek először. 

Ennek kapcsán konzultáltunk a hallgatókkal, oktatókkal, valamint a gyakorló iskolák tanáraival 

a képzés fejlesztésért. A feltárt problémák közül az egyik az volt, hogy a hallgatók kevés, élő 

oktatási tapasztalatot szereznek mielőtt a gyakorló iskolákba kerülnek. Ennek javítása 

érdekében alakítottuk ki ezt a kötelezően választható gyakorlatot. A kurzus a régi, „külső iskolai 

gyakorlat” mintájára épül fel, azzal a különbséggel, hogy ott inkább a nevelőmunkába való 

becsatlakozás volt a cél, és nem a szaktárgyi tanítási gyakorlat fejlesztése. 

A kurzus célja 

A gyakorlat célja az, hogy a hallgató legalább egy rövid ideig kapcsolódjon be egy oktatási-

nevelési intézmény életébe, legyen áttekintése az intézmény működéséről, szerezzen 

tapasztalatokat a pedagógusmunka különböző területein, valamint próbálja ki fizika szaktárgyi 

felkészültségét, tanári képességeit.  

Követelmények 

Az első iskolai gyakorlat egyénileg végezhető az gyakorlatvezető számára lejelentett 

mentortanár irányításával. A gyakorlat nem végezhető az ELTE gyakorlóiskoláiban. Melegen 

ajánlott időben összefüggő, nagyobb egységben elvégezni a kurzust. A következő pontok 

teljesítése kötelező a gyakorlati jegy megszerzéséhez: 

- Befogadó nyilatkozat leadása a gyakorlatvezetőnek 

- Legalább 5 fizikaóra hospitálása 

- Legalább 1 fizikaóra megtartása 

- Az igazolólap kitöltése és leadása a gyakorlatvezetőnek 

- Beszámoló megtartása a félév végén a legfontosabb tapasztalatokról (maximum 15 

percben) 

A befogadó nyilatkozat leadásának határideje őszi félév esetén október 1, tavaszi félév esetén 

március 1. Az igazoló lap leadási határideje őszi félév esetén december 10-én, tavaszi félév 

esetén május 10-én. A beszámoló megtartására a vizsgaidőszak első hetében kerül sor (pontos 

időpont megbeszélés szerint lesz kialakítva).  

A gyakorlat elvégezhető iskolai tábor, vagy erdei iskola keretében (ilyenkor a tanórát értelem 

szerűen kell értelmezni, mint 45 perces oktatási egység). Választható speciális tanrendű iskola, 

alternatív pedagógiát folytató intézmény is.  

Értékelés 

A gyakorlat érdemjegyére a mentortanár tesz ajánlást egyetlen, összegző (ötfokozatú) 

gyakorlati jeggyel, valamint hosszabb szöveges értékelést is írhat. A beszámolót követően a 

kurzus oktatója adja a gyakorlati jegyet, a mentortanár ajánlását figyelembe véve. 



Egyéb technikai információk 

 Kurzuskód: elsoiskgyf18go 

 A gyakorlat oktatója: Dr. Jenei Péter (egyetemi adjunktus), e-mail: 

jenei@metal.elte.hu, telefon: 06 30 548 2080 

Kiegészítő dokumentumok: 

 Igazgatói levél (pdf) 

 Mentortanári levél (pdf) 

 Befogadó nyilatkozat (docx, pdf) 

 Igazolólap (docx, pdf) 
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