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Tisztelt Levelezős Hallgatók!
A tanítási gyakorlatok és a zárótanítás követelményeit a jelenleg kialakult helyzetben áttekintettük.
Az alábbiakról szeretnénk Önöket tájékoztatni:
I. A tanítási gyakorlatot érintő kérdések:
1. Szakmódszertanos kollégáinktól kapott információink szerint a mentortanár segítségével,
gyakorlatukat digitális munkarendben teljesíteni tudó hallgatók az eredetileg tervezett ütemben és
módon folytatják azt, sőt, sokan már be is fejezték a gyakorlatot.
Eddig egyetlen levelezős hallgató sem jelezte felénk, hogy mentor nélkül maradt, azaz a tanítási
gyakorlat teljesítése a mentor visszalépése miatt került volna veszélybe. Ezúton kérjük, hogy
amennyiben valakinél mégis így történt, mihamarabb jelezzék ezt hivatalosan a szakos, módszertan
oktatóknak e-mailben, és segítünk azzal, hogy kiterjedt partneriskolai hálózatunkban keresünk és
biztosítunk új, tapasztalt mentor kollégát.
2. Méltányosságból, a jelenlegi helyzetre tekintettel, azon hallgatók (bölcsész, tanítók) részére,
akiknek a gyakorlat során 15 órát kellett volna tanítaniuk, csökkentettük a terheket. Engedélyezzük,
hogy min. 3 óra távhospitálás, 8 óra távoktatás és 4 óra tanításon kívüli tevékenység (pl.
távkorrepetálás) dokumentálásával is teljesíthessék a gyakorlatukat.
3. Amennyiben előfordul, hogy minden segítség és támogatás ellenére sem tudja valaki teljesíteni a
tanítási gyakorlatot, lehetősége van a gyakorlat felfüggesztésére, ill. elhalasztására. Azonban felhívjuk
figyelmüket, hogy a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSz.) értelmében, díjmentesen csak a
portfólió benyújtása és a záróvizsga halasztható.
Mivel a tanítási gyakorlat és a kapcsolódó tárgyak az abszolutórium feltételei, így azok – amennyiben
kormányhatározat alapján nem változtatunk a jelenlegi TVSz-en – újbóli tárgyfelvétele újabb állami
támogatott félév felhasználásával, vagy annak hiányában, csak költségtérítés megfizetésével
lehetséges.
4. A TVSz. 14. sz. függelék 6. § (2) (a) pontja kimondja, hogy “ A gyakorlatot a képzés típusának
megfelelő iskolatípusban és évfolyamon kell teljesíteni”. Így nincs lehetőség arra, hogy általános
iskolában teljesített tanítási gyakorlattal középiskolai tanári végzettséget szerezzenek.
5. A tanítási gyakorlatot csak a mentoruk értékelheti a munkanaplóban, ezért mentor nélkül a
gyakorlat nem teljesíthető. Azonban a zárótanításra csak ‘aláírást’ kapnak a szakmódszertanos
oktatóktól. Az aláírás feltétele, a korábban kért videós órafelvétel hiányában, egy részletesen
kidolgozott, reflexióval ellátott, hagyományos vagy digitális tanrendre készült óravázlat és
mellékletei határidőre történő benyújtása.

6. Szakmódszertan oktatóink már elkezdték összegyűjteni és megosztani a jó gyakorlatokat és a
digitális oktatásra vonatkozó módszertani javaslatokat. Azok a szakok, ahol ez még csak
folyamatban van, legkésőbb április első napjaiban elküldik önöknek.
II. A félév teljesítését érintő kérdések:
1. Jelenlegi helyzetben nem látjuk indokoltnak az eredeti határidők (portfólió leadás, záróvizsgák)
megváltoztatását. Bízunk benne, hogy júniusban sor kerülhet a záróvizsgákra. Amennyiben bármilyen
kényszerű változás történik, haladéktalanul értesíteni fogjuk Önöket.
2. A digitális tanrendet mindannyian tanuljuk, és iskolánként, tantárgyanként, sőt tanáronként is
eltérő a gyakorlat. Azonban az online óra keretei nem térnek el az eddig megismert óratervektől (cél,
feladat, szakaszok, eszközök stb.). Ezért arra kérjük Önöket, hogy az ismert és elvárt tanári
kompetenciák mentén, reflektív szemlélettel, rugalmasan értelmezzék a meglévő kereteket.
3. A módszertani képzésük még személyes jelenléttel, az eredeti kurzusleírások szerint teljesült,
minden szakon március 1-e előtt lezárult. Így a záróvizsga tételsorok felülvizsgálatát nem tartjuk
indokoltnak. Természetesen az intézeti honlapokon közzétett tételsorokkal kapcsolatban
(táv)konzultációra továbbra is szívesen biztosítunk lehetőséget.
Mindannyiunk érdeke, hogy ebben a nehéz helyzetben is sikeresen lezárhassák tanulmányaikat. Ezt
csak összefogással, nyílt kommunikációval, egymást segítve tudjuk elérni. Továbbra is erre bíztatjuk
Önöket, és kérjük, hogy kérdéseikkel közvetlenül a Tanárképző Központhoz forduljanak
(bodonyi.edit@kre.hu illetve fischer.andrea@kre.hu).
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