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Eötvös Loránd Tudományegyetem Iktatószám: ELTE/5758/1 (2020) 

Tanárképző Központ  

Jegyzőkönyv 

a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 2020. március 20. és 22. 

között tartott levélszavazásáról 

 

Az előterjesztések tárgya:  

− Az osztatlan tanárképzésben és a rövid ciklusú tanári mesterképzésben végzendő összefüggő egyéni 

iskolai gyakorlat időkerete 

− A szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tájékoztató és 

dokumentumok a 2020. tavaszi félévre 

 

A levélszavazás kezdő időpontja: 2020. március 20. 12:34 

A levélszavazás záró időpontja: 2020. március 22. 18:00 

A levélszavazáson érvényes szavazatot adott le: 14 fő tag 

A levélszavazás érvényes volt, mivel a PPT 17 fő tagjából 2020. március 22-én 18 óráig 14 fő tag érvényes 

szavazatot küldött. A Tanács a következő határozatokat hozta: 

PPT 2/2020. (III. 22.) sz. határozat: Az osztatlan tanárképzésben és a rövid ciklusú tanári 

mesterképzésben végzendő összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időkerete 

A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 14 igen szavazattal támogatta az osztatlan 

tanárképzésben és a rövid ciklusú tanári mesterképzésben végzendő összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 

időkeretére vonatkozó előterjesztést a következők szerint: 

A 

képzés 

típusa 

Kredit Egy félévben a 

hetek száma a 

gyakorlaton 

A szaktárgyi tanítási 

órák/foglalkozások heti 

minimális száma 
szakonként 

A szaktárgyi 

tanítási órák 

heti 
maximális 

száma 

A szaktárgyi 

tanítási órák 

minimális 
száma egy 

félévben 

A szaktárgyi 

tanítási órák 

maximális 
száma egy 

félévben 

OTAK 20 kb. 17 hét Heti min. 2 óra 

átlagosan szakonként 

Heti max. 10 

óra átlagosan 

a két szakon 
összesen 

Szakonként 

17x2 = 34 

óra 

A két szakon 

összesen 

17x10 = 170 
óra 

RTAK 18 kb. 15 hét Heti min. 2 óra 

átlagosan az egy szakon 

Heti max. 5 

óra átlagosan 

az egy 
szakon 

összesen 

Egy szakon 

15x2 = 30 

óra 

Az egy 

szakon 

összesen 
15x5 = 75 

óra 
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PPT 3/2020. (III. 22.) sz. határozat: A szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 

teljesítésével kapcsolatos tájékoztató és dokumentumok a 2020. tavaszi félévre 

A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 14 igen szavazattal támogatta a gyakorlatokkal 

kapcsolatos dokumentumokat. A dokumentumok 2020. március 23-ig felkerülnek a Tanárképző Központ 

honlapjára, valamint a hallgatók, a partneriskolák és a tanárok értesítése is megtörténik.  

Az alábbi, a 2020. tavaszi félévre vonatkozó dokumentumok kerültek elfogadásra:  

− A szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítése a 2020. tavaszi félévben 

− Igazolólap az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatónak az összefüggő egyéni iskolai gyakorlata 

keretében végzett tevékenységéről 

− Igazolólap tanárképzésben részt vevő hallgatónak a szaktárgyi tanítási gyakorlata keretében végzett 

tevékenységéről 

− Igazolólap a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben részt vevő hallgatónak az összefüggő egyéni 

iskolai gyakorlata keretében végzett tevékenységéről 

− Igazolólap a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben részt vevő hallgatónak a szaktárgyi tanítási 

gyakorlata keretében végzett tevékenységéről 

− Jegyzőkönyv az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató összefüggő egyéni iskolai gyakorlatának 

bemutatóórájáról/bemutatófoglalkozásáról/bemutatómunkájáróról 

− Jegyzőkönyv az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató szaktárgyi tanítási gyakorlatának 

bemutatóórájáról/bemutatófoglalkozásáról/bemutatómunkájáról 

− Jegyzőkönyv a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben részt vevő hallgató összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlatának bemutatóórájáról/bemutatófoglalkozásáról/bemutatómunkájáról 

− Jegyzőkönyv a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben részt vevő hallgató szaktárgyi tanítási 

gyakorlatának bemutatóórájáról/bemutatófoglalkozásáról/bemutatómunkájáról 

− Minősítés az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató szaktárgyi tanítási gyakorlatáról 

− Minősítés a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben részt vevő hallgató szaktárgyi tanítási gyakorlatáról 

− Értékelőlap az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgató összefüggő egyéni iskolai gyakorlatáról 

− Értékelőlap a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben részt vevő hallgató összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlatáról 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Jantyik Mónika, titkársági referens 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Antalné dr. Szabó Ágnes, PPT-elnök 

Budapest, 2020. március 24.  

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k. 

           PPT-elnök 


