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A gyakorlatok rendszere az osztatlan tanárképzésben (= OTAK) és a 

rövid ciklusú tanári mesterképzésben (= RTAK) a 2022-ben felvételt 

nyert hallgatók számára az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

 

Az új típusú tanárképzést részletesen szabályozó rendeletek, közöttük a KKK 2021. december 29-én jelentek 

meg. Az új típusú gyakorlatok szabályozásáról szakmai kérdésekben az ELTE-n elsősorban a Pedagógusképzési 

és Pedagógus-továbbképzési Tanács (= PPT), finanszírozási kérdésekben a Pedagógusképzés Egyeztető 

Testülete (= PET) dönt. A szabályozással kapcsolatos anyagokat a Gyakorlatok munkacsoport készíti elő, 

amelynek tagjai a TKK vezetője, a BDPK képviselője, kari delegáltak, közöttük szakmódszertanos oktatók, 

továbbá gyakorlóiskolai és hallgatói képviselő.  

A Gyakorlatok munkacsoport vezetője: Antalné Szabó Ágnes (TKK). Tagjai: Bakó Balázs (BDPK, Szombathely), 

Bernát Péter (IK), Horváth Erzsébet (TTK), Láng György (Köznevelési Bizottság), Lőrincz Péter (EHÖK), Major 

Éva (BTK), Pataky Gabriella (TÓK), Szivák Judit (PPK). 

A 2022-től induló osztatlan tanárképzés (= OTAK) egységesen 10 féléves, és felkészíti a hallgatókat mind az 

általános iskolai, mind a középiskolai tanári pályára. A rövid ciklusú tanári mesterképzésben (= RTAK) 2022-

től különböző típusú képzések indulnak. Minden képzéstípusban változik a gyakorlatok a rendszere. 

I. A gyakorlatok rendszere az új OTAK-ban 2022-től 

Elfogadva: Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2022. március 11. 

 

1. táblázat: A gyakorlatok típusai a kétszakos OTAK-ban 2022-től 

Gyakorlat típusa Félév Kredit Szakmai felelős 
(tárgyfelelős) 

Gyakorlatszervező Gyakorlóhely 

Pályaszocializációs 
gyakorlat 1. 

2. 2 PPK TKK, BDPK partneriskolák 

Pályaszocializációs 
gyakorlat 2. 

3. 2 PPK TKK, BDPK partneriskolák 

Pályaszocializációs 
gyakorlat 3. 

4. 2 PPK TKK, BDPK partneriskolák 

Csoportos tanítási 
gyakorlat 1. 

6/7. 3 az egyik szakot 
gondozó intézet 

TKK, BDPK gyakorlóiskola, 
szükség szerint 
partneriskola 

Csoportos tanítási 
gyakorlat 2. 

6/7. 3 a másik szakot 
gondozó intézet 

TKK, BDPK gyakorlóiskola, 
szükség szerint 
partneriskola 

Szaktárgyi tanítási 
gyakorlat 1. 

8/9. 3 az egyik szakot 
gondozó intézet 

TKK, BDPK gyakorlóiskola, 
szükség szerint 
partneriskola 

Szaktárgyi tanítási 
gyakorlat 2. 

8/9. 3 a másik szakot 
gondozó intézet 

TKK, BDPK gyakorlóiskola, 
szükség szerint 
partneriskola 

Összefüggő egyéni 
iskolai gyakorlat 

10. 18 TKK TKK, BDPK partneriskola 

A természettudomány-környezettan szakos egyszakos tanárképzésben egy szakon teljesíti a hallgató a két 

tanítási gyakorlatot és a két szaktárgyi tanítási gyakorlatot külön félévekben. Szombathelyen a BDPK egyeztet 

a tanszékekkel a meghirdetésről. 
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II. A gyakorlatok rendszere az RTAK-ban 2022-től 

Elfogadva: Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2022. március 11. 

Az RTAK-ban a KKK és az ehhez igazodó mintatanterv szerint különböző típusú gyakorlatok vannak 

(2. táblázat). 

2. táblázat: A gyakorlatok típusai az RTAK-ban 

Gyakorlat típusa 4 féléves, 
újabb 

tanárszak 

4 féléves, 
alapszakra 

épülő  

4 féléves, 
tanítóira 

épülő 

2 féléves, nem 
tanári 

mesterszakra 
épülő 

2 féléves 
szintemelő 

2 féléves 
szaktanári 

Pályaszocializációs 
gyakorlat 

– 8 kredit 
1. félév 

– – – – 

Csoportos tanítási 
gyakorlat 

– 6 kredit 
2. félév 

– – – – 

Szaktárgyi tanítási 
gyakorlat 

3 kredit 
4. félév 

6 kredit 
3. félév 

2 kredit 
3. félév 

2 kredit 
2. félév 

3 kredit 
2. félév 

– 

Összefüggő egyéni 
iskolai gyakorlat 

– 18 kredit 
4. félév 

18 kredit 
4. félév 

18 kredit 
2. félév 

– – 

III. A gyakorlatok szervezése 

A gyakorlatokat Budapesten a Tanárképző Központ szervezi, egyeztetve a tárgyfelelős karokkal és a szakokat 

gondozó intézetekkel, Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ a gyakorlatszervező. A 

hallgatók minden gyakorlatra a gyakorlatot megelőző félév első felében jelentkeznek a TKK-hoz/BDPK-hoz 

tartozó Neptun-kérvényen. A gyakorlatra jelentkezők számát és a szakok arányát a TKK megosztja a 

tárgyfelelős karokkal, szakos gyakorlat esetén a szakfelelősökkel, a BDPK is egyeztet Szombathelyen. A 

tervezett létszám alapján a TKK/BDPK a gyakorlatot megelőző félévben előzetesen megszervezi a gyakorlatot, 

egyeztet a gyakorló- és a partnerintézményekkel, valamint előkészíti a szerződéskötést. A hallgatók a 

gyakorlat félévének kezdetén jelentkeznek a Neptunban a tárgyfelelős által meghirdetett gyakorlati kurzusra. 

A TKK/BDPK a partnerintézményekkel előzetesen határozatlan idejű partnerintézményi szerződést köt, 

meghatározva ebben a partnerintézmény és az ELTE feladatait a különböző típusú gyakorlatokon. A 

partnerintézmények pedagógusaival a szerződéskötés a gyakorlat félévében történik. A BDPK a TKK-val 

azonos szakmai elvek alapján szervezi a gyakorlatot, de a szervezés megvalósításában eltérhet a leírástól a 

hallgatói létszám, a szakstruktúra, az oktatói és a gyakorlóiskolai kapacitás különbözősége miatt. 

Az új OTAK-ban és az RTAK-okban többféle típusú gyakorlat lesz a képzés típusától függően különböző 

kreditértékkel, különböző időtartamban és részben egy gyakorlattípuson belül is eltérő követelményekkel. 

Ezért a gyakorló- és a partnerintézmények, valamint a hallgatók és a gyakorlattámogató oktatók számára is 

fontos rögzíteni, hogy az egyes hallgatók vagy hallgatói csoportok milyen gyakorlaton vesznek részt az adott 

félévben, milyen időtartamban és milyen követelményekkel. A tájékoztatást és a gyakorlat teljesítésének a 

nyomon követését félévente egy online gyakorlati napló szolgálhatja, amelyet a Tanárképző Központ és a 

BDPK a Gyakorlati munkacsoporttal közösen tervez kialakítani. Azon tanári szakok esetében, amelyekben 

nem csak iskola lehet a gyakorlat helyszíne, a szervezésben el lehet térni a szabályozástól a TKK-val és a BDPK-

val egyeztetve. 

 

Budapest, 2022. március 11. 


