Tanárképző Központ

Tisztelt Mentortanár/Vezetőtanár Kolléganő/Kolléga!
A Szegedi Tudományegyetem tanárképzést irányító egysége, az SZTE Tanárképző Központ (TKK) nevében a
tanítási gyakorlatokkal kapcsolatban a következőkre hívom fel szíves figyelmét.
A tanítási gyakorlatokhoz tartozó adminisztrációs feladatokat (jegybeírást) a NEM gyakorlóiskolákban dolgozó
mentortanárokhoz/vezetőtanárokhoz beosztott hallgatókkal kapcsolatosan a Tanárképző Központ végzi. A
gyakorlóiskolákban az adminisztrációs feladatok elvégzése a mentortanárok/vezetőtanárok feladata.
Az osztatlan és ún. rövid ciklusú tanárképzés hallgatóinak gyakorlati képzését a SZAKMAI GYAKORLAT AZ
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN c. dokumentum szabályozza.
A szükséges dokumentumok az SZTE Tanárképző Központ oldalán (http://www.u-szeged.hu/tanarkepzes) a
Tanítási gyakorlat, illetve Szabályzatok részben találhatók.
A későbbiekben is ezen az oldalon tájékozódjanak minden félév kezdetén a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan,
s kérjük, hogy a hallgatókkal is ismertessék meg a szabályzat elérhetőségét!
Ugyanitt érhető el a Segédanyag az osztatlan tanárképzés iskolai gyakorlataihoz c. dokumentum is, amely jól
összefoglalja a gyakorlatokkal kapcsolatos feladatokat, s kitűnő ötletekkel szolgál a hallgatónak adható
feladatokra.
Figyelem! Az egyéni összefüggő gyakorlat hossza az elmúlt félév óta megváltozott, nem 10, hanem legalább
12 hét, sőt a nem ennek a félévnek a végén diplomázók esetében még hosszabb. Ennek megfelelően a
végzősök gyakorlata 2020. december 11-ig, a nem végzősök gyakorlata 2021. január 25-ig tart.
Kérjük, erre legyenek tekintettel a gyakorlat tervezése során, ne rutinból osszák be a hallgatók óráit.
Valamennyi szak esetében kérjük, hogy még a félév elején vegyék fel a kapcsolatot az érintett szakgazdával
vagy módszertanossal!
Ha a gyakorlatot illetően a hallgatóval kapcsolatban kérdés vagy probléma merül fel (tanulmányi állapot,
tagozat stb.), illetve ha hallgató a megjelölt határidőig nem jelent meg az iskolában, kérjük, jelezzék a
tkk@rekt.szte.hu címen a Tanárképző Központnak! Így szükség esetén a TO segítségével tisztázzuk a felmerült
kérdéseket, vagy bejegyezzük a regisztrációs felületre a távolmaradást.
Mivel az iskolákban most már nemcsak mesterszakos hallgatók jelennek meg, hanem osztatlan és ún. rövid
ciklusú tanárszakosok is, kérjük, minden esetben győződjenek meg a hallgató státuszáról. Az osztatlan
tanárszakosoknak ugyanis két félév Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kell teljesíteniük, a rövid ciklusú
hallgatóknak pedig bemeneti diplomájuktól függ a teljesítendő gyakorlatok típusa és óraszáma (lásd a fenti
szabályzat 10. §-ban a táblázatot), ez pedig befolyásolja a rájuk osztható feladatok mikéntjét és időtartamát is!
A gyakorlóiskolák mentorai/vezetőtanárai, mindent önállóan rögzítenek a COOSPACE-en és a Neptunban.
Akinek még nincs jegybeírási joga, kérjük, hogy szintén a tkk@rekt.szte.hu címen jelezze ezt a körülményt, hogy
a Tanárképző Központ megkérhesse részére a Neptun hozzáférést!
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Az ügyintézés kapcsán a következőket kérjük:
Csoportos szakterületi gyakorlat esetén a vezetőtanárok az alábbiakat rögzítsék, illetve küldjék meg a
tkk@rekt.szte.hu címre:
 a hallgatók gyakorlatának beosztása (2020. szeptember 15-ig)
A hallgató beosztásának rögzítése/beküldése után készíthetők el a zárótanítási tervezet és a hospitálási
napló feltöltéséhez szükséges felületek a COOSPACE-en, ahova a hallgatónak fel kell majd töltenie
ezeket a dokumentumokat.
Kérjük, hogy a hallgatók gyakorlatainak beosztását az illető szak módszertanosainak is küldjék el emailben, hogy ők is tervezhessék az óralátogatások időpontjait!
 a zárótanítási tervezet meglétének ellenőrzése, értékelése
 értékelés leadása 2020. december 15-ig
Az értékelés aktuális félévi formanyomtatványa megtalálható, a www.u-szeged.hu/tanarkepzes oldalon a
Tanítási gyakorlat fülön.

Összefüggő (egyéni) tanítási gyakorlat esetén a mentortanárok a 6. hét után kötelesek elkészíteni a gyakorlat
részértékelését (Rövid ciklusú egyéni gyakorlat esetén nem), a gyakorlat lezárását követően pedig a
záróértékelést (mentor/társmentor, igazgató és hallgató által aláírva).
A rész-, ill. záróértékelést a gyakorlóiskolákban az igazgatóhelyettesnek kell határidőre leadni. A nem
gyakorlóiskolákban zajló gyakorlatok mentortanárainak a részértékelést az 5. hét után elektronikusan kell
eljuttatniuk a tkk@rekt.szte.hu címre, a gyakorlat végén pedig a részértékelés és a záróértékelés eredeti, papír
alapú, minden érintett által aláírt példányát végzősök esetében 2020. december 15-ig, a nem végzősök
esetében 2021. január 25-ig a hallgatóval kérjük beküldeni a Tanárképző Központba (Szeged, Dugonics tér 13.
fsz. 9.).
A rész- és záróértékelés aktuális félévi formanyomtatványa megtalálható a www.u-szeged.hu/tanarkepzes
oldalon a Tanítási gyakorlat fülön.
HATÁRIDŐK A GYAKORLATOKKAL KAPCSOLATOSAN


2020. szeptember – Az első találkozáskor a mentortanárok/vezetőtanárok írassák alá a hallgatókkal a
munkavédelmi oktatásról szóló jegyzőkönyvet. A munkavédelmi oktatás anyaga és a jegyzőkönyv
megtalálható a www.u-szeged.hu/tanarkepzes oldalon a Tanítási gyakorlat fülön. Innen
kinyomtatható és a korábbi gyakorlatnak megfelelően az igazgatóhelyettesi irodában/titkárságon
aláíratható a tanítási gyakorlatra érkezőkkel. Az SZTE Védelmi Irodának kérése az is, hogy az iskola
saját munkavédelmi előírásairól is történjen tájékoztatás. Az aláírt jegyzőkönyvről kérünk egy
másolatot eljuttatni a Tanárképző Központ részére!



2020. szeptember 15. – Csoportos szakterületi gyakorlat esetén a hallgatói beosztás elkészítése
elektronikus formában és feltöltése a COOSPACE-re. Továbbá: a beosztások megküldése a
szakmódszertanosok e-mail címeire.
Ugyancsak eddig a határidőig kell írásban jelezni, ha a hallgatói beosztásban változás történt a kiadott
névsorhoz képest.
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folyamatosan – A csoportos szakterületi gyakorlatot teljesítő hallgatóknak a COOSPACE-re fel kell
tölteni a hospitálási naplót és a zárótanítás részletes tervezetét, legkésőbb a zárótanítás előtt 2
nappal. A zárótanítási tervezetet értékelni kell, az értékelést pedig közzé kell tenni a COOSPACE-en,
legkésőbb a zárótanítást megelőző napig.
Az összefüggő (egyéni) tanítási gyakorlatot teljesítő levelező tagozatos hallgatóknak egy óratervezetet
kell feltölteniük a COOSPACE-re, melyet szintén értékelni kell.


folyamatosan – Az elektronikus naplóban minden esetben vezetni kell az órát tartó vagy az órán
hospitáló hallgatókat.



2020. november 16. – A részértékelés elkészítése, egyúttal NEM gyakorlóiskolákból az elektronikus
változat megküldése a Tanárképző Központ részére a tkk@rekt.szte.hu címre.



A hallgatói gyakorlatok vége: 2020. december 11. (végzősöknek)– Nem végzősök esetében 2021.
január 25.



2020. december 15. – A csoportos tanítási gyakorlatról az értékelőlap leadása (gyakorlóiskolai
igazgatóhelyettesnek, NEM gyakorlóiskola esetén a Tanárképző Központban).



2020. december 15. (végzősök), egyébként 2021. január 25. – Az összefüggő (egyéni) tanítási
gyakorlatról a papír alapú rész- és záróértékelés leadása (gyakorlóiskolai igazgatóhelyettesnek, NEM
gyakorlóiskola esetén a Tanárképző Központban).



2020. december 23. (végzősök), egyébként 2021. január 29.– A jegybeírás végső időpontja. Az EHA
kóddal, Neptun jogosultsággal rendelkező mentortanárok/vezetőtanárok maguk végzik, a többiek
esetében a beküldött anyagok alapján a Tanárképző Központ.

Munkájukat előre is köszönjük, a várható nehézségek ellenére is sikerekben gazdag, eredményes félévet és
nagyon jó egészséget kívánunk!

Szeged, 2020. szeptember 1.

Prof. Dr. Forgács Tamás sk.
főigazgató
SZTE Tanárképző Központ

Dr. Dobi János sk.
igazgató
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
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