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1. Bevezető 

E dokumentum a TAMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A 

PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” projekt keretében készült. Célja a gyakorlatok megújítására 

irányuló fejlesztések (ezen belül a gyakorlatokat kísérő kurzusok, támogató megoldások és tartalmak, 

a gyakorlat során megvalósuló tevékenységek és ezek értékelése) támogatása.  

A dokumentum a projektben zajló fejlesztéseket megalapozó háttérvizsgálatok részkutatásának 

eredményeit tartalmazza. A teljes kutatás a következő részelemekből áll: 

 tanítási és összefüggő egyéni gyakorlat 

o nemzetközi gyakorlat elemzése 

o hazai gyakorlat elemzése 

o hazai jó gyakorlatok 

 közösségi gyakorlat: 

o nemzetközi és hazai gyakorlat elemzése 

A teljes vizsgálat folyamata a következőképpen zajlott: 

2014 júniusában a kutatócsoport kialakította a vizsgálat szempontjait, ezt egyeztette a projekt külső 

partnereivel, majd kialakította a vizsgálat általános szempontjait. 

Ezt követően dokumentumelemzéssel vizsgálta a különböző gyakorlattípusokat. 

A nemzetközi áttekintés konkrét céljai a következők voltak: 

 A nemzetközi tanárképzési trendekhez viszonyítva elhelyezni a magyarországi 

pedagógusképzés, ezen belül az ELTE-modellként leírható pedagógusképzési rendszer 

gyakorlatra vonatkozó elemeit. 

 A fejlesztésben a gyakorlat megújítására tervezett programelemek számára e trendek 

szempontjait mérlegelve javaslatokat megfogalmazni. 

 A fejlesztésben tervezett sajátos, eddig kevésbé alkalmazott vagy kevésbé vizsgált megoldások 

számára ötleteket, jó gyakorlatokat gyűjteni. 

A szakirodalom és a képzési programok vizsgálata a következő szempontok mentén történt: 

 

1. Ország ismertetések: 

1.1. Hogyan kapcsolódik a képzés kontextusába és rendszerébe a gyakorlat? 

1.2. Milyen sajátosságok jellemzik a vizsgált országokban a gyakorlatokat? 

2. Alapelvek, trendek:  

2.1. Milyen tanuláselméletek határozzák meg az egyes gyakorlatokat? Hogyan gondolkodik a hallgatók 

tanulásáról és a szakmai fejlődésről, a képzés milyen szerepet játszik a felkészülésben?  

2.2. Milyen alapelveket határoznak meg a gyakorlathoz, és miért?  

2.3. A különböző gyakorlatoknak milyen funkciót szánnak és miképp viszonyulnak egymáshoz? 

3. Szervezeti keretek – Támogatók 

3.1. Kik a támogató személyek és mi a funkciójuk (egyetemen belül és túl)?  

3.2. A támogatásnak milyen formái vannak? Hogyan értékelik a támogatók munkáját?  
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3.3. Milyen feladatokat végeznek az intézmények a hallgatók gyakorlatának támogatásában? Ezt hogyan 

szervezik, ki értékeli, mi a szerepe az intézmény minőségértékelésében? 

3.4. Melyek az egyetemi kísérő tárgyak, és mi azok célja, tartalma, működése? 

3.5. Milyen együttműködési formák valósulnak meg a gyakorlat során a különböző szervezetek között?  

4. Módszerek, munkaformák, eszközök 

4.1. Milyen tevékenységeket végeznek a hallgatók a gyakorlat során, milyen arányban, s ezek megválasztásban 

mennyire van szabadságuk az egyéni fejlődésükhöz kötődően?  

4.2. Ezt kikkel végzik együtt?  

4.3. Hogyan dokumentálják?  

5. Belépő hallgatók 

5.1. Kik jelentkezhetnek a gyakorlatra, melyek az előfeltételek, ezt hogyan kell bizonyítani? 

5.2. Hogyan történik a hallgatók felkészítése a különböző gyakorlatokra? Kik készítik fel, milyen 

segédanyagokat kapnak, milyen formában? 

5.3. Milyen sajátos megoldásokat alkalmaznak az eltérő tanulási utak támogatására? 

6. Értékelés 

6.1. Hogyan történik a gyakorlat értékelése?  

6.2. Milyen eszközöket használnak az értékeléshez?  

6.3. Ki értékel?  

6.4. Melyek az értékelés kritériumai? Milyen formában jelennek meg az értékelésben a tanári kompetenciák 

(maguknak a kompetenciáknak az értelmezése, esetleg röviden tartalma)? 

6.5. Hogyan viszonyul az értékelés a képzést záró értékeléshez? Esetleg a folyamatos szakmai fejlődéshez 

(CPD)?  

 

A tanulmány a vizsgált területekre vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg, ezt követően esetek, jó 

gyakorlatok bemutatásával illusztrálja ezeket. A tanulmányt záró ajánlásokban e részekre hivatkozva 

fogalmazunk meg javaslatokat. 
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2. A gyakorlatok megújításának oktatáspolitikai kontextusa 

2.1. A pedagógusképzés globális és európai trendjei és a gyakorlatok szerepe 

Az irodalmak vizsgálata alapján azonosítottunk olyan fő trendeket, melyek a magyarországi 

pedagógusképzés gyakorlatára hatnak, vagy várhatóan hatni fognak. Az azonosított trendeket a 

következő ábra mutatja: 

 

1. ábra: A gyakorlat fejlődésének trendjei 

 

A 2000-es évektől kezdve számos olyan publikációt találunk, melyek a tanárképzés globális trendjeit 

vizsgálják (Darling-Hammond, 2006; Menter, Hulme, Elliot, & Lewin, 2010; Stephenson & Ling, 2014). 

E vizsgálatok általános következtetése, hogy a pedagógusképzés az utóbbi évtizedekben a 

felsőoktatáson belül egyértelműen az oktatáspolitikai döntések fókuszába került. Ennek egyik 

hatása, hogy a felsőoktatás más területeivel összehasonlítva a pedagógusképzés általában erősebb 

központi szabályozás alatt áll.1 A területre irányuló fejlesztések fő fókusza az oktatás minősége, 

                                           
1 Ennek oka a pedagógusképzés és a közoktatási rendszer szoros kapcsolata: a pedagógusképzést célzó 
reformtörekvések mögött a közoktatás eredményességének növelését célzó törekvések állnak, és általában a 
közoktatás eredményességének szempontjai határozzák meg a reformok irányát.  
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illetve ezen belül a pedagógusképzés tanulói teljesítményen, közoktatási eredményességen mérhető 

eredményessége, hatása. A gyakorlatokra ható domináns fejlesztési irányok a következők: 

 A sztenderdek megjelenése, mely a képzésbe épülő és a képzést követő gyakorlatokra 

egyaránt befolyással bír. Ehhez kapcsolódóan - illetve a sztenderdekre épülő tanulási 

eredmények (learning outcomes) megjelenésével - egyre meghatározóbbá válik a tényeken 

alapuló (evidence-based) fejlesztésekre törekvés. (Darling-Hammond, 2002, p. 7; OECD, 2011) 

 A képzési programokban a gyakorlat, a praxis szerepének növekedése, melynek hatására 

egyre inkább a képzés központi elemévé, fő szervező erejévé válik a gyakorlat:  

o A programokra általában jellemző a gyakorlati orientáció, az elmélet és gyakorlat közti 

kapcsolódási pontok keresése.  

o Sajátos elem, hogy e tendencia általában a pedagógusképzés funkciójával kapcsolatos 

vitákhoz kapcsolódik.  

 A képzés különböző szereplői közti együttműködés növekedése, új partnerségi modellek 

kialakulása. (Menter et al., 2010, p. 17) 

o Ez egyrészt a képzésben résztvevő intézmények (felsőoktatási intézmények, 

gyakorlóiskolák, partneriskolák, kutatóintézetek) közti együttműködést jelenti,  

o ide kapcsolhatóak az iskolák tágabb társadalmi környezetével (szülők, fenntartók, helyi 

közösségek) kialakuló kapcsolatok, 

o megjelennek együttműködési formák a munka világával: a tartalmak vonatkozásában 

kiemelten a szakmai pedagógusképzést folytató intézményekben 

A fentebb ismertetett trendek az Európai Unió fejlesztési irányelveiben a pedagógusképzési 

programokban szereplő gyakorlatokkal kapcsolatban a következőképpen jelennek meg (Bizottság, 

2012, pp. 31-33): 

 Általában növelni szükséges a gyakorlatok szerepét a képzési programokban, 

 A képzés teljes folyamatában javasolt a gyakorlatok megjelenése 

 A képzésben szereplő praktikum szervezése a következő alapelvek mentén ajánlott: 

o a képzés szereplői (felsőoktatási intézmények, gyakorló intézmények) közti szoros 

együttműködés, a feladatok, felelősségek, erőforrások, szerepek pontos 

meghatározásával, 

o a gyakorlat osztályteremben zajló elemeinek alapos tervezése, a képző és a gyakorló 

intézmény oktatóinak bevonásával,  

o a gyakorlatok folyamán állandó, személyre szabott mentorálás, ehhez képzett 

mentorok biztosítása, 

o formatív és szummatív értékelési megoldások alkalmazása a hallgatók fejlesztésére. 

A gyakorlatok jelentőségének növekedésével együtt új gyakorlattípusok jelennek meg a képzésekben. 

Ezek a következő modellekbe csoportosíthatóak (Ure, 2009): 
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 Kollaboratív gyakorlat: azok a megoldások, melyek az iskola fejlesztésének részeként 

értelmezik a pedagógusjelöltek gyakorlatát. Olyan megoldásokat alkalmaznak, mely az iskola 

életébe kapcsolja a hallgatókat és az általuk hozott tudást az iskolai szakmai tanulóközösség 

tudásába becsatornázza.(Hestnes & Grankvist, 2013; Hudson, 2008) 

 „Klinikai” gyakorlat (clinical work): a hosszú gyakorlat köré szerveződik a pedagógusképzés 

teljes rendszere. A gyakorlatok helyszínei olyan innovatív, kiváló iskolák, melyben képzett 

mentorok mutatják be az ún. „jó gyakorlatokat”, erre épülnek a kurrikulum elemei a felsőoktatási 

intézményben. (Darling-Hammond, 2006; NCATE, 2010) 

 Reflektív gyakorlat: a gyakorlat célja a hallgató reflektív szemléletének fejlesztése, az elmélet 

és gyakorlat közti kapcsolódási pontok kiépítése. (Korthagen, 2010; Orland-Barak & Yinon, 

2007) 

2.2. A gyakorlati modellek elméleti alapjai 

A pedagógusképzésben folyó gyakorlat elméleti megalapozása számos, egymást kiegészítő vagy 

egymással rivalizáló teória mentén történhet, legtöbb rendszer esetében ezek keveredése figyelhető 

meg.  A következőkben Menter és munkatársai tanulmánya (2010, 23-28) alapján összegezzük a fő 

elméleti modelleket és meghatározzuk, hol látjuk ezek megjelenését a gyakorlatok szintjén. Ezt 

követően összegezzük azokat a vitákat, melyek a tanárképzés területén a gyakorlati képzés feladatait 

is érintve folytak, kiemelve azokat a csomópontokat és következtetéseket, melyeket a gyakorlat 

kialakítása során érdemes figyelembe venni. 

 „Hatékony pedagógus” (effective teacher):  

o Az e modellbe sorolható elméletek jelentik a jelenleg dominánsnak tekinthető 

oktatáspolitikai kurzus elméleti keretét. A modell elméletei gazdaságtani nézőpontból 

közelítenek az oktatáshoz, az iskola és a tanulók (mérhető) eredményességét a 

gazdasági és társadalmi hatékonyság feltételének tekintik. Ezeket a tanulói 

teljesítmények szintjén eredményesnek és/vagy hatékonynak mutatkozó megoldásokat 

generalizálják a modell elméletei általános oktatáspolitikai alapelvekké.  Ez a modell áll 

a központosított tantervi megoldások és a központosított értékelési rendszerek, 

sztenderdek mögött.  

o A gyakorlat szempontjából vizsgálva a modellhez köthetőek a tanárképzési 

sztenderdek gyakorlati vonatkozásai, a gyakorlattal kapcsolatos oktatáspolitikai 

szabályozások, ezek központosító és előíró jellegének erősödése, valamint részben a 

gyakorlathoz kapcsolódó minőségbiztosítás. 

 „Reflektív pedagógus” (reflective teacher):  

o A modell a pedagógus tevékenységét, szakmai fejlődését a reflexió elméleti keretei 

között határozza meg. A reflexiót körkörös folyamatként írja le, mely a tervezés, 

tevékenység, a tevékenység eredményeiről adatok gyűjtése, a tevékenység 

elemzése, értékelés és reflexió lépésein keresztül halad. Egy, a 
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pedagógusképzés tanterveit angol nyelvterületen elemző vizsgálat szerint a 2000-es 

években e tartervek 75%-a a reflektív pedagógus elméletén alapult. 

o A gyakorlat területén a modell mindmáig domináns. A pedagógusképzés gyakorlatában 

alkalmazott módszerek, tevékenységek, értékelési formák többsége a reflektivitást 

célozza: például az egyéni és csoportos megbeszélések, a reflektív napló, a portfolió.  

 „Kutató pedagógus” (enquiring teacher):  

o Bár a reflexió folyamata önmagában vizsgálatként értelmezhető, a kutató pedagógus 

fogalma ezen túllép: a ’70-es években megjelenő elmélet a minőségi tanítás, a kiváló 

pedagógus tevékenysége egészét kutatásként értelmezi, arra bíztatja a 

pedagógusokat, hogy maguk is így értelmezzék saját munkájukat: vizsgálatokat 

végezzenek saját iskolai környezetükben, ezek eredményeire építsék munkájukat és 

az eredményeiket osszák meg kollégáikkal. A megközelítés fontos eleme az iskolák és 

egyetemek közti partnerség erősítése. 

o A modell hatása a gyakorlat vonatkozásban a következő elemekben érhető tetten: 

megjelenik a gyakorlat során végzett tevékenységek között az osztálytermi kutatás, ez 

mind a felkészülésben, mind az értékelésben hangsúlyos elemmé válik. Emellett a 

gyakorlat egészének tervezése, fejlesztése a kutatás-alapúság felé mozdul el. 

 „Átalakító tanár” (transformative teacher): 

o Ez a modell az előző kettőből számos elemet, megközelítést, pedagógiai megoldást 

átemel, azonban bővíti az elméleti kereteket a pedagógus-hivatás társadalom-átalakító, 

„aktivista” dimenziójával. A modell elméletei előtérbe helyezik a pedagógus 

felelősségét a társadalmi folyamatok alakulásban, valamint abban, ahogyan diákjait 

felkészíti a társadalomban történő aktív részvételre. 

o A gyakorlatok szintjén ez a modell általánosságban hathat az iskola funkcióinak, 

társadalmi változásokban betöltött szerepének értelmezése kapcsán, szemléleti keretet 

jelenthet, de konkrét megoldásokban is megjelenik, például a gyakorlati színterek, 

tapasztalatszerzési lehetőségek kiválasztásában, illetve olyan gyakorlati formák 

megjelenésében, mint a közösségi gyakorlat. 

2.3. A gyakorlatok a szakmai vitákban 

A tanárképzés szerepével kapcsolatos viták részben oktatáspolitikai, részben neveléstudományi 

területen zajlanak. E kérdések kapcsán fontos kiemelni, hogy a felsőoktatáson belül a 

pedagógusképzés, és ezen belül is a tanárképzés a leginkább vitatott terület. A viták fókusza részben 

gazdasági, és a tanári szakma ellenőrzését, a professzionalizálódást, bérezést, sztenderdeket érinti, 

azonban számos eleme köthető konkrétan a tanárképzés gyakorlati részéhez: 

Ezek közül talán a legjelentősebb a „kié a pedagógusképzés?” kérdése köré gyűjthető: a képzés 

milyen mértékben, tartalmakkal és tevékenységekkel, felelőségekkel legyen (maradjon) egyetemi, 

felsőoktatási hatáskörben, és mely területeken kerüljön át a közoktatási intézmények 
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hatáskörébe. Az utóbbi 15 évben e témára fókuszáló viták a képzés tartalmait és folyamatát, ezen belül 

az elmélet és gyakorlat, szaktárgyi ismeretek és a pedagógiai képességek, értékek és technikai 

képességek kapcsolatát egyaránt érintik.   (Menter et al., 2010, p. 17) 

A pedagógusképzésben a praxis szerepe itt - más felsőfokú képzési területetekhez (pl. egészségügy, 

jog) hasonlóan - szakmai viták tárgya. Azonban csak a pedagógusképzés vonatkozásában jelennek 

meg olyan álláspontok, melyek a felsőfokú képzés legitimációját kérdőjelezik meg. A tanári 

tevékenységgel párhuzamosan folyó képzési modellek, vagy a nyári egyetemen történő felkészítést 

követően folytatott tanári tevékenység, mint pl. a „Teach First” és a”Teach for America” modellek ezeket 

az elveket valósítják meg a gyakorlatban. Ez az álláspont különösen erős azokban az országokban, 

ahol a tanári bérezés rendezetlensége, a tanári hivatás alacsony presztízse miatt erős tanárhiány 

mutatkozik (pl. Anglia). Míg a vita Angliában a felsőoktatási képzési elemek radikális csökkentését 

preferáló modellekhez vezetett (Furlong, Campbell, Howson, Lewis, & McNamara, 2006), az Egyesült 

Államokban megjelentek olyan alternatív modellek, melyek az akadémiai jellegű képzési elemeket 

átstrukturálják (pl. clinical work) (Darling-Hammond, 2006) 

A formális képzés jelentőségéről szóló vitában döntő érvet szolgáltatnak a TALIS 2013 eredményei. A 

kutatás igazolta, hogy azok a tanárok, akik olyan képzésben vettek részt, ahol formális keretek között 

szaktárgyukat, a képzés pedagógiai elemeit vagy a didaktikai jellegű elemeket tanulták, nagyobb 

arányban érzik felkészültnek magukat, mint azok, akik ilyen területen nem vettek részt formális 

képzésben. (OECD, 2014, pp. 27-28) 

A képzés szerkezetére vonatkozó viták két jelentős területre irányulnak: az alapozó elméleti tárgyak 

szerepére és az elméleti és gyakorlati tárgyak közti kapcsolatra. (Conway, Murphy, Rath, & Hall, 

2009, p. 51)A diskurzusra jelentős hatást gyakoroltak a tanulásra irányuló kutatások eredményei, 

melyek a felsőoktatás-pedagógiában a tanulásközpontú programfejlesztés irányába történő 

elmozdulással jártak együtt. (Kopp, 2013) Az elméleti és gyakorlati tárgyak viszonyában meghatározó 

az egyes képzési egységek közti kapcsolat tudatos tervezésének fontossága, az elméleti és gyakorlati 

tárgyak közti összekapcsolódás kiépítése, mely a hatékony tanulás alapvető feltétele. Erre vonatkozóan 

számos kísérlet folyt és folyik2.  

Az egyes gyakorlattípusok, az alkalmazott megoldások hatékonyságát is számos vizsgálat és vita 

kíséri. Weyland és Wittmann (2010) összegezte a németországi gyakorlatokra irányuló empirikus 

vizsgálatok eredményeit. Ezek többsége igazolta, hogy az egyes gyakorlattípusok valóban támogatták 

a jelöltek pályaválasztását. A vizsgálatok kimutatták, hogy a hallgatók a gyakorlatot különösen a 

szaktárgyi, szociális és módszertani kompetenciáik fejlesztése területén érezték eredményesnek. 

Ebben kiemelt szerepet kapott a mentorok által végzett értékelő tevékenység, melyet a hallgatók 

                                           
2 Pl. Korhagen Realisztikus Tanulás Modell: a modell a „tapasztalat – reflexió és elmélet – kipróbálás” rendszerébe szervezi a 
teljes képzést. (Korthagen, 2010); Three Amigos Modell: clinical work típusú gyakorlatra épülő, hátrányos helyzetű diákokkal 
oktatására felkészítő kísérleti projekt (Smith, Cuthrell, Strapleton, Covington, & Brinkley, 2013) 



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

 

10 

eredményesebbnek éreztek, mint az önértékelést. A gyakorlat emellett hozzájárult ahhoz is, hogy a 

hallgatók világosabban lássák a szakmai követelményeket. Viszonylag kevéssé vizsgált kérdés, hogy 

meg tud-e valósulni a praktikum során az elmélet és gyakorlat összekapcsolása, mint cél:a kutatási  

eredmények azonban arra mutatnak, hogy a gyakorlati tapasztalatoknak jóval nagyobb jelentőséget 

tulajdonítanak a hallgatók, mint az ehhez kapcsolódó elméleti ismereteknek – tehát a tapasztalatok 

mintegy „felülírják” az elméletben tanultakat. 

A németországi gyakorlattal kapcsolatos viták erősen fókuszálnak a gyakorlat minőségére: mint azt a 

vizsgálatok igazolták, a gyakorlat minősége meghatározó a képzés hatékonysága szempontjából (Ulrike  

Weyland, 2012). Kutatások felhívják a figyelmet a gyakorlatok folyamatos monitorozásának 

szükségességére, mivel ennek hiányában a gyakorlat színvonalának biztosítása problematikussá válhat 

(Terhart, 2011). 
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3. A gyakorlatok funkciója, rendszere, struktúrája a pedagógusképzés 

rendszerében 

A gyakorlatok és a képzések eredményessége közti kapcsolatot vizsgálva Darling-Hammond (2006) 

megállapította, hogy a képzések eredményessége szempontjából alapvető a következő, gyakorlatra 

vonatkozó szempontok érvényesülése: 

1. A kurzusok közti, valamint a szakmai gyakorlat és egyetemi kurzusok közti koherencia. 

2. Széleskörű és támogatott gyakorlatok, melyek összekapcsolódnak olyan kurzusokkal, 

amelyek segítenek az elmélet és gyakorlat összekapcsolásában 

3. Szoros, proaktív kapcsolatok olyan iskolákkal, melyek modellálják a minőségi oktatást.  

Az egyes országok pedagógusképzési rendszerében a gyakorlatok szerepét vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a fentebbi szempontok érvényesülését más-más eszközökkel támogatják. A 

gyakorlatok eltérő időtartamban, szerkezetben és formában épülnek be egy adott ország vagy akár egy 

adott egyetem pedagógusképzési rendszerébe. Az eltérő struktúrák mögött eltérő hagyományok állnak, 

illetve olyan elméleti megfontolások (ld. A pedagógusképzés globális és európai trendjei és a 

gyakorlatok szerepe), melyek általában nem szerveződnek koherens rendszerbe, hanem az elméleti 

modellek  egyensúlyát próbálják megteremteni. 

A gyakorlatok funkcióinak változására vonatkozóan megállapítható, hogy az eredeti funkciók 

(tapasztalatszerzés biztosítása, képességek fejlesztése, értékelés) kibővülése és szélesedése 

figyelhető meg. A változás tendenciáit a 2. ábra összegzi: 

 

2. ábra: A gyakorlatok funkcióinak változásai 

a. A funkciók bővülése szempontjából meghatározó, hogy a gyakorlat nem kizárólag az 

osztálytermi tanításra, hanem tágabb értelemben véve a teljes tanári munkára 
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felkészítést szolgálja. Ebből következik, hogy a felkészítésben résztvevők sokkal szélesebb 

körből kerülnek ki (ld. Összegzés 

b. Az egyes vizsgált országok illetve intézmények által kialakított pedagógusképzési modelleket 

vizsgálva a következő általános sajátosságok állapíthatók meg: 

a. A gyakorlatok időtartama nő. 

b. A gyakorlatok eltérő rendszerben, de a képzés egészébe illeszkedve épülnek a képzésbe, sem 

a követő, sem a párhozamos képzés esetén nem a képzés végén, vagy a képzést követően 

jelennek meg, hanem a képzés egészéhez kapcsolódnak. 

c. A gyakorlatok rendszere a vizsgált országokban a képzés teljes spektrumát átfogja, az egyes 

gyakorlati fázisok egymásra épülnek. A magyarországi képzésben viszont a gyakorlatok inkább 

a képzés második felében jelennek meg, és gyakran hiányzik a pályaorientációt segítő, a 

képzés elején megjelenő gyakorlat. E vonatkozásban érdemes lenne a német gyakorlatok 

tapasztalataira támaszkodni, és végiggondolni, milyen gyakorlati tevékenységek tölthetnének 

be pályaorientációs funkciót. Esetleg érdemes lenne megfontolni a képzést megelőző gyakorlati 

tapasztalatok és azok reflexiója beszámítását az alkalmassági vizsgába. (Jena Modell) 

d. A német gyakorlatokban az egymásra épülés megjelenik a sztenderdek, tevékenységek, 

értékelés szintjén egyaránt. A magyar sztenderdek (kkk) viszont nincsenek a képzési 

szakaszokra lebontva, csak a képzés kimeneti követelményeit határozzák meg. A képzés 

átalakításakor érdemes átgondolni a gyakorlatokra, és kiemelten az összefüggő egyéni 

szakmai gyakorlatokra lebontani a sztenderdeket, ez segíthetné a gyakorlatok 

összehangolását. 

e. Az egyes gyakorlattípusok eltérő funkcióval jelenhetnek meg a képzésekben. 

f. A gyakorlatok a teljes iskolai élet megismerésére irányulnak. 

g. irtó fontos volna kiemelni az ír gyakorlat nézőpontváltását, kinek miért hasznos!! 

h. a szabályozottság mellett az intézményi autonómia a szerepe 

i. s a tartalomra vonatkozó tudatos felépítést, bővülés: kutatás és a társadalmi szerepvállaláshoz 

kötődően is. 
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4. A gyakorlat támogatása 

c. Szervezeti kerete; Írország) és a gyakorlat során a hallgatók által végzett tevékenységek is 

bővülnek (pl.   
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d. Hallgatók a gyakorlatban 

e. Belépő hallgatók 

f. A vizsgált kérdések a következők: 

 Kik jelentkezhetnek a gyakorlatra?  

 Melyek az előfeltételek, ezt hogyan kell bizonyítani?  

A vizsgált képzési programok alapján a következő megállapításokat fogalmazhatjuk meg: 

a. A belépő hallgatókra vonatkozó előfeltételek kapcsán is érvényesül az egyetemi kísérő tárgyak 

esetében már tárgyalt kettősség: azokban a modellekben, melyek követő képzést alkalmaznak, 

más feltételei vannak a belépésnek, mint a párhuzamos képzést működtető modellekben. (pl. 

11.1) 

b. Az egyes gyakorlattípusok esetében eltérőek a belépés feltételei, a gyakorlatok eltérő 

funkcióiból következően. 

c. A követő képzések esetében a hallgatók előzetes, tananyagra vonatkozó ismereteinek, 

képességeinek vizsgálata (általában sztenderdizált vizsgával) a gyakorlati tevékenységeken 

belül az önálló tanítás megvalósításának feltétele.(Darling-Hammond, 2006) 

d. A tantárgyi vizsga, mint előfeltétel esetében az előzetes értékelés a szakos tanári 

kompetenciákra épül. 

e. Többnyelvű képzések és soknyelvű országok esetében megjelenik a nyelvi alapvizsga, mint a 

belépés feltétele. 

f. Az egészségügyi feltételeket részletesen szabályozzák a gyakorlatokba belépéshez kötődően. 

g. A gyakorlat során a hallgatók által végzett tevékenységek). Fontos elem, hogy a 

hallgatók csoportban végzett tevékenységei a szakmai tanulóközösségben végzett munkára 

készítenek fel. 

h. A gyakorlatokban olyan meghatározott tartalmak is megjelennek, melyek az adott ország 

közoktatási rendszere számára speciális problémát jelentenek – ilyen például az integrációra 

felkészítés, mint feladat Németországban (ld. A német pedagógusképzés rendszere és a 

gyakorlat szerepe). 

i. A gyakorlatoknak hagyományosan funkciója a tanárjelöltek szakmai fejlődésének értékelése. 

E funkció a formatív értékelési formák elterjedésével egyre erősödik, illetve az értékelésben 

megjelennek és egyre fontosabb szerepet játszanak a sztenderdek. (ld. A gyakorlatok 

értékelése) Azokban az országokban, ahol a tanári sztenderdek a gyakorló pedagógusok 

szakmai fejlődését és a fejlődés értékelését támogató eszközként működnek, megjelenik a 

gyakorlatok értékelésében is a tanári sztenderdekhez igazodás (ld. Írország). 

j. A gyakorlatok olyan új funkciókat is kapnak, melyek a hagyományos szervezeti keretek között 

nem jelentek meg. Az első ezek közül a pályaorientáció: a német pedagógusképzésben ez a 

gyakorlattípus a képzés elején (vagy pályaalkalmassági gyakorlat néven a képzést 

megelőzően) a hallgató fejlődésének irányát, érdeklődési területeit, a fejlesztendő területeket 

hivatott feltárni. (ld. A német pedagógusképzés rendszere és a gyakorlat szerepe) 
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k. A gyakorló tanárok tevékenységei és az e tevékenységekhez szükséges kompetenciák 

bővülésével, ezen belül a kutatás és fejlesztés, mint tanári tevékenység elterjedésével 

(Cohran-Smith, 2010) e tevékenységekre felkészítés a gyakorlaton is megjelenik. Egyes 

képzési programok a gyakorlat során fontos szerepet szánnak az iskolában folyó innovációs 

folyamatokba történő bekapcsolódásnak, illetve a gyakorlatokat is az innovációs folyamatok 

részének tekintik. (ld. A német pedagógusképzés rendszere és a gyakorlat szerepe) A kutatásra 

felkészítés, mint a tanárképzés feladata szintén megjelenik a gyakorlatok szintjén, illetve hat a 

gyakorlatok során végzett tevékenységekre, ezek értékelésére, illetve hidat képez az elmélet 

és gyakorlat között. (ld.A pedagógusképzési gyakorlat tartalma, tevékenységei; A finn 

pedagógusképzési gyakorlat tartalma, tevékenységei 

l. A gyakorlatok megújulására egyes intézmények esetében erősen hat a társadalmi 

egyenlőtlenségek növekedésére választ kereső „transformative teacher” szemlélet: ez 

megjelenik egyrészt a gyakorlat színtereinek választásában, az ehhez kapcsolódó tartalmakban 

és tevékenységekben, másrészt olyan új gyakorlati formákban, mint például a közösségi 

gyakorlat.3 

m. A gyakorlat új funkciójaként értelmezhetjük azt a szerepet, melyet a gyakorlóhelyek esetében 

betölt: az itt eltöltött idő terjedelméből következően egyre jelentősebb és komplexebb feladattá 

válik a gyakorlóhelyek számára is a gyakorlat szervezése és megvalósítása. (ld. Összegzés 

n. Az egyes vizsgált országok illetve intézmények által kialakított pedagógusképzési modelleket 

vizsgálva a következő általános sajátosságok állapíthatók meg: 

j. A gyakorlatok időtartama nő. 

k. A gyakorlatok eltérő rendszerben, de a képzés egészébe illeszkedve épülnek a képzésbe, sem 

a követő, sem a párhozamos képzés esetén nem a képzés végén, vagy a képzést követően 

jelennek meg, hanem a képzés egészéhez kapcsolódnak. 

l. A gyakorlatok rendszere a vizsgált országokban a képzés teljes spektrumát átfogja, az egyes 

gyakorlati fázisok egymásra épülnek. A magyarországi képzésben viszont a gyakorlatok inkább 

a képzés második felében jelennek meg, és gyakran hiányzik a pályaorientációt segítő, a 

képzés elején megjelenő gyakorlat. E vonatkozásban érdemes lenne a német gyakorlatok 

tapasztalataira támaszkodni, és végiggondolni, milyen gyakorlati tevékenységek tölthetnének 

be pályaorientációs funkciót. Esetleg érdemes lenne megfontolni a képzést megelőző gyakorlati 

tapasztalatok és azok reflexiója beszámítását az alkalmassági vizsgába. (Jena Modell) 

m. A német gyakorlatokban az egymásra épülés megjelenik a sztenderdek, tevékenységek, 

értékelés szintjén egyaránt. A magyar sztenderdek (kkk) viszont nincsenek a képzési 

szakaszokra lebontva, csak a képzés kimeneti követelményeit határozzák meg. A képzés 

átalakításakor érdemes átgondolni a gyakorlatokra, és kiemelten az összefüggő egyéni 

                                           
3Erről részletesen: Czető Krisztina – Mészáros György tanulmánya. 
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szakmai gyakorlatokra lebontani a sztenderdeket, ez segíthetné a gyakorlatok 

összehangolását. 

n. Az egyes gyakorlattípusok eltérő funkcióval jelenhetnek meg a képzésekben. 

o. A gyakorlatok a teljes iskolai élet megismerésére irányulnak. 

p. irtó fontos volna kiemelni az ír gyakorlat nézőpontváltását, kinek miért hasznos!! 

q. a szabályozottság mellett az intézményi autonómia a szerepe 

r. s a tartalomra vonatkozó tudatos felépítést, bővülés: kutatás és a társadalmi szerepvállaláshoz 

kötődően is. 
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5. A gyakorlat támogatása 

o. Szervezeti kerete) 

p. A gyakorlóhelyek esetében a német képzési modellben kiemelt szerepet kap a külföldön végzett 

gyakorlat támogatása: ennek részletes szabályozása, támogatása és finanszírozási rendszere 

kiépített, a hallgatói mobilitás ösztönzése érdekében, valamint a hallgatók tapasztalati 

bázisának bővítésére.  

6. A gyakorlatok helye a pedagógusképzés rendszerében 

A következőkben röviden ismertetünk néhány kiválasztott pedagógusképzési rendszert. A kiválasztás 

alapja a következő volt: olyan teljes rendszereket kerestünk, amelyek: 

 hagyományaikat tekintve kapcsolódnak a magyarországi pedagógusképzéshez 

(Németország), 

 kiemelkedően eredményes pedagógusképzést működtetnek (Finnország), 

 jelenős, eredményes és innovatív szemléletű változtatásokat hajtottak végre az elmúlt 

időszakban, melyek az innováció megoldásaira jó példaként szolgálhatnak (Írország). 

Az egyes rendszerek esetében röviden ismertetjük a pedagógusképzés társadalmi kontextusát, ezt 

követően bemutatjuk a rendszer fő elemeit, majd néhány intézményi gyakorlattal illusztráljuk a 

rendszerelemek lokális megvalósítását. Az összegzésben összehasonlítjuk a magyarországi 

pedagógusképzési modellt a vizsgált országokban alkalmazott megoldásokkal, különös tekintettel a 

gyakorlatokra. 

6.1. Németország 

6.1.1. A német pedagógusképzés kulturális, gazdasági és társadalmi kontextusa 

Németországban a pedagógusképzés a hagyományoknak megfelelően tartományi szinten szabályozott, ebből következően 

számos eleme tartományi eltéréseket mutat. A 16 tartomány felelős a pedagógusképzésért, amihez keretet, ajánlásokat a 

Tartományok Kulturális és Tudományos Minisztériumai (Kultus- und Wissenschaftsministerien der Länder, KMK) adnak. A KMK 

koordinálja az államok oktatásminisztériumi munkáját, törekszik a tartományi eltérések összehangolására.  

A következőkben a pedagógusképzés előtt álló feladatok közül öt, a gyakorlatot erősen befolyásoló elemet emelünk ki:  

 az első a képzés bolognai-rendszerre történő átállása,  

 a második a képzési kimenetek (learning outcomes) és ezzel összefüggésben a tanári kompetenciák 

meghatározása, illetve a képzésben a kompetencia-alapúság érvényesítése 

 a harmadik a közoktatási rendszer tagoltságának és ebből következő szelekciós jellegének csökkentését 

célzó intézkedések hatása, az integrációs szemlélet erősödése a pedagógusképzésben, 

 a negyedik a képzés folyamatos megújítása az elmélet és gyakorlat közti koherencia megteremtése 

érdekében.  

 az ötödik a tanárhiány kezelése 

Az első fejlesztéshez szorosan kapcsolódik a tanárképzés moduláris rendszerre történő átállása. A modularizáció célja a 

képzésen belüli koherencia növelése, a tárgyak, képzési tartalmak, képzésben érintett szervezetek minél szorosabb 

összekapcsolása. A modularizáció, mint ezt a lejjebb ismertetett esetekből is látni fogjuk, közvetlenül érinti a képzési 

gyakorlatokat, ezek sok esetben modulokba tartoznak, vagy modulok kísérik őket. 
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A képzési sztenderdeket és tanulási eredményeket a következőkben röviden bemutatjuk, azonban külön érdemes kiemelni a 

gyakorlat kapcsán a sztenderdek lebontását a képzés különböző szintjeire, és ezek folyamatos egymásra épülését.  

Az integrációra felkészítés kiemelt törekvése a német pedagógusképzés fejlesztésének, ez például a sztenderdek szintjén is 

megmutatkozik: jelenleg zajlik a hagyományosan definiált tanári tevékenységek (ld. ott) kibővítése az integrációval. 

(Kultusministerkonferenz, 2014) 

A tanárhiány tartományi szinteken eltérő mértékű, kezelésük is tartományi feladat. Az egyes tartományok eltérő területeken és 

megoldásokkal kezelik a problémát. Fejlesztésünk szempontjából az itt megjelenő tapasztalatok két szempontból kiemelten 

érdekesek: egyrészt bizonyos hiány-szakok esetében érdemes elgondolkodni a német tapasztalatok esetleges adaptációján. 

Másrészt az esti tagozaton zajló képzés fejlesztése során érdemes tekintetbe venni az itt alkalmazott megoldásokat.  

6.1.2. A német pedagógusképzés rendszere és a gyakorlat szerepe 

A KMK által koordinált fejlesztések eredményeképpen a jelentős tartományi eltérések ellenére 

meghatározhatunk olyan jellegzetes elemeket, melyek a gyakorlatok esetében általánosságban 

jellemzőek a németországi pedagógusképzésre. 

A képzés egyetemi és pedagógiai főiskolai intézmények által szervezett, mindkét intézménytípusban 

két fő szakaszból áll: az első szakaszban az egyetemen folyó képzés zajlik (természetesen ez is 

tartalmaz gyakorlatokat, erről bővebben a következő részben), a második szakaszban a 

gyakorlóiskolákban és ehhez kapcsolódóan a gyakorlat szervezésére létrehozott elkülönült intézmény, 

az ún. Studienseminar keretei között szemináriumi formában. A tanárképzés négy fő tartalmi területre 

fókuszál: szaktudomány, szakmódszertan, neveléstudomány és iskolai gyakorlat.  

A képzés első szakasza az első államvizsgával (Erste Staatsprüfung) zárul, ezt követően 

jelentkezhetnek a hallgatók a tanítási gyakorlatra (Vorbereitungsdienst), mely két éves, ezt követően 

jelentkezhetnek a második államvizsgára (Zweite Staatprüfung), mely után teljessé válik a 

képzettségük. 

 

A pedagógusképzés a következő intézménytípusokban történő oktatásra készít fel: 

 Pedagógus (Lehramtstyp) 1: elemi iskola, alsó fokú iskola (tanító) 

 Pedagógus (Lehramtstyp) 2: teljes alsó fokú iskola és egyes vagy teljes alsó középfok 

 Pedagógus (Lehramtstyp) 3: teljes vagy részleges alsó középfokú  

 Pedagógus (Lehramtstyp) 4: felső középfokú (közismereti tárgyak) vagy gimnázium 

 Pedagógus (Lehramtstyp) 5: felső középfokú (szakmai tárgyak) vagy szakképző iskolák 

 Pedagógus (Lehramtstyp) 6: Speciális iskolák (gyógypedagógus) 

 

 A pedagógusok feladatai a német oktatásügyben hagyományosan négy feladatkörhöz rendelődnek, 

melyek a következők: 

 Oktatás 

 Nevelés 

 Értékelés 

 Innováció, együttműködés az iskolafejlesztésben   
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Az e feladatokhoz rendelt sztenderdeket Bikics Gabriella (2010, p. 193) tanulmányából átvéve foglaljuk 

össze: 

Az iskolai gyakorlati tanulmányok sztenderdjei 

 A hallgató saját személyének megtapasztalása iskolai / tanórai szituációban 

 Reflexió a pályaválasztás helyességére 

Az „iskolai gyakorlat tanulmányok” során az elméleti tartalmak és a gyakorlati 

tapasztalatok összekapcsolása 

 A tanári kutatás alapformái és módszerei (kutató tanulás, teacher research) 

 Az „iskolai gyakorlat tanulmányok”során szerzett tapasztalatok hasznosítása a további 

tanulmányok során. 

Sztenderdek a 2. (gyakorlati) képzési szakaszt elvégzők számára  

 A tanóra / az osztály vezetése 

 A tanítás tervezése (félévek, tanítási egységek, tanórák) 

 Értékelés, diagnosztizálás és támogatás 

 Széles módszertani repertoár alkalmazása 

 Új információs technológiák alkalmazása 

 A saját munka értékelése (önvizsgálat) 

 A jelölt saját magáról és saját tanári fejlődéséről alkotott képe 

 Formális és informális továbbképzés 

 A szakmából adódó terhelés és az ezzel való megbirkózás 

 Együttműködés a kollégákkal / iskolafejlesztés 

A pedagógusképzésben a gyakorlatok három funkciót töltenek be: 

 segítik a jelölt pályaorientációját 

 támogatják tanári kompetenciái fejlődését 

 a képzésen belül megteremtik az elmélet és gyakorlat összekapcsolódásának lehetőségét. 

(Gröschner & Schmitt, 2010, p. 91) 

A KMK 2005-ös döntése alapján a gyakorlatoknak már a Bachelor-szinten meg kell jelenniük. A rendelet 

2007-es kibővítése pontosabban leírja a közös követelményeket: a képzésben minimum 1,5 évnyi 

kötelező gyakorlatot határoz meg, melyből minimum 1 év a szakmai gyakorlat (Vorbereitungsdienst).  

A félévnyi további gyakorlat tartományi szintén eltérő módon illeszkedik a kurrikulumba, eltérő a 

gyakorlatok funkciója, kreditszáma és óraszáma is. A lehetséges főbb megoldások a következők: 

 alkalmassági gyakorlat (Eignungspraktikum), melyet részben a képzés megkezdése előtt 

teljesíteni kell 

 orientációs gyakorlat (Orientirungspraktikum) vagy gyakorlati félév, melynek során a 

hallgató kipróbálhatja magát, illetve segíti a szakterület választását, iskolai 

tevékenységeket tartalmaz 
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 iskolán kívüli gyakorlat, mely az oktatással kapcsolatos egyéb területeken történik.(Ulrike 

Weyland & Wittmann, 2010) 

 

Az alkalmazott formák közül leginkább vitatott a gyakorlati félév kérdése: jelentős eltérések és 

folyamatos átalakítások jellemzik e területet. A fő kérdés minden esetben az, hogy a féléves gyakorlat 

miatt rövidüljön-e az egy éves szakmai gyakorlat (Vorbereitungsdienst), mely gyakornoki félévnek is 

tekinthető. Az egyes tartományok e kérdésben eltérő megoldásokat alkalmaznak. 

A gyakorlatok hosszúságából következően felmerül a gyakorlatok felelősségének kérdése is: ez 13 

tartományban szabályozott, az egyes tartományokban eltérő, ki felel a gyakorlatokért. A tartományi 

szabályozások – ahol van ilyen – többsége a felsőoktatási intézmény felelősségi körébe sorolják a 

gyakorlati félévet, Rheinland-Pfalz tartományban viszont az éves gyakorlatért felelős intézmény, a 

Studienseminar hatáskörébe került a gyakorlati félév. Baden-Württemberg tartományban viszont 

képzési típusonként eltérő, melyik intézmény felelős a gyakorlati félévért. 

A gyakorlati félév kísérését eltérő módon oldják meg az egyes képzési programok: a felsőoktatási 

intézmények többségében szerveznek gyakorlatkísérő szemináriumot, azonban a képzések 1/3-ában a 

gyakorlat kísérése nem a felsőfokú pedagógusképző intézmény, hanem a Studienseminar feladata.  

A következőkben két példán illusztráljuk a gyakorlati félév szervezésével kapcsolatos lehetséges 

megoldásokat: 

6.1.3. A Jénai Modell gyakorlatra vonatkozó elemei 

1. A Jénai Egyetem által a 4. Pedagógustípusra szervezett képzési modell (Jenaer 

Modell)("ZLB/LBF: Jenaer Modell der Lehrerbildung," 2014) a képzés három szintjét 

(BA/Ma/Vorbereitungsdienst) egységben kezeli, az egyetemi képzés osztatlan. A képzésben 

szereplő gyakorlatok rendszerét az alábbi ábrán láthatjuk (3. ábra): 
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3. ábra: A gyakorlat helye a Jenai Modellben 

A modell az egyetemi képzési szakaszban két fő gyakorlattípust szervez: 

1.1. Belépő gyakorlat (Eingangspraktikum4): 320 órás képzés, a képzés kezdetén, vagy a képzést 

megelőzően (nem régebben, mint 5 éve). A gyakorlat célja a hallgató pályaorientációjának 

segítése, az életkori csoporttal (3-18 év) történő ismerkedés. A jelölt maga szervezi. 

1.2. A gyakorlati félév (Praxissemester) 5 hónapos, a képzés 5/6 félévében valósul meg, 30 

kreditpontos. A gyakorlati félév során összesen 480 órát töltenek a hallgatók az iskolában. A 

félév a következő szerkezetben épül fel: 

                                           
4 Nem alkalmassági (Eignungspraktikum), hanem bevezető gyakorlatról 

(Eingangspraktikum) van szó, ez szemléletbeli eltérést is jelez. 
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4. ábra: A féléves összefüggő gyakorlat szerkezete a Jenai Modellben 

o A gyakorlat a következő szakaszokból áll: 

a. 6 hetes bevezető szakasz: ismerkedés, hospitálás, tanárasszisztensi 

tevékenységek 

b.  8 hetes oktatási szakasz: első saját tanítási kísérletek 

c. 6 hetes diagnosztikai és értékelési szakasz: kutatás-alapú tanulásra 

építő szakasz 

o A gyakorlati félévhez kapcsolódóan az egyetem képzéseket tart a képzésben 

résztvevő középiskolai tanároknak is. 

o A gyakorlati félévhez kapcsolódó egyetemi kurzusok  5 modulból állnak: 

d. Bevezetés az iskola világába: iskolai tevékenységek, szemináriumok, 

önálló tanulás 

e. Szakmódszertan 1. 

f. Szakmódszertan 2. 

g. Pedagógiai Pszichológia 

h. Kutatási módszerek 

6.1.4. A Hamburgi Egyetem pedagógusképzési modellje 

2. A Hamburgi Egyetem által szervezett képzésben két gyakorlati képzés szerepel: 
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2.1. Az integrált iskolai gyakorlat (ISP) Ba szinten az összes pedagógusképzésben résztvevő 

hallgató számára kötelező, a képzés 5-6. félévében. Külföldön történő elvégzése lehetséges 

és ajánlott. 

2.2. Ma szinten az összes tanárképzésben résztvevő hallgató számára kötelező az alapgyakorlat 

(Kernpraktikum) elvégzése. A gyakorlat 6 hónapos, 2 féléven keresztül tart, az Ma képzés 2-

3. félévében. Külföldön történő elvégzése lehetséges és ajánlott. 

A gyakorlatok beépülését a képzésbe a következő ábra mutatja: 

 

5. ábra: a képzésbe épülő gyakorlatok a Hamburgi Egyetemen 

a. Az integrált iskolai gyakorlat egy modul része, mely tartalmaz egy felkészítő szemináriumot a 

gyakorlatot megelőző félévben, illetve egy gyakorlatot követő tréninget, mely a hallgató által a 

gyakorlaton érzékelt fejlesztendő területeket célozza.   

A gyakorlatot tartalmazó modul teljesítésének feltételei: 

 rendszeres aktív részvétel a megelőző és követő szemináriumokon 

 gyakorlaton kapott feladatok teljesítése 

 a gyakorlatot követően részvétel egy egyéni szakmai értékelő és tanácsadó megbeszélésen 

Az értékelés alapja az előkészítő szemináriumokon számos feladattípus lehet, pl. téma 

megbeszélésének előkészítése és megvalósítása, kiselőadás, zárthelyi dolgozat, írásbeli 
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beszámoló. A modulzáró vizsga alapja a gyakorlatról készített írásos beszámoló vagy portfólió. A 

gyakorlat végén minden hallgató digitális formában önértékelést készít a kompetenciák mentén, 

amelyben jelöli saját erősségeit és gyengeségeit. Ezt a „Tanári alkalmasság-teszt” alapján készíti 

el.(Herlt & Schaarschmidt)5 Ehhez kapcsolódóan a gyakorlatot vezető mentor is értékelést készít a 

tanárjelöltről. E kettő összevetése alapján értékelő beszélgetést folytat a jelölt és a mentor, melyen 

kijelölik a további fejlődés irányát. 

b. A két féléves alapgyakorlatot (Kernpraktikum) a Hamburgi Egyetem és a Tartományi 

Tanárképzési és Iskolafejlesztési Intézet (Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schuletwicklung, LI) közösen szervezi. A gyakorlat a következő részekből áll: 

 

 Gyakorlat: heti egy napból álló iskolai tevékenység (első és második félévben egyaránt 15 

óra), melyet egy 4-5 hetes tömbösített blokkgyakorlat zár.  

 Reflektív gyakorlat: 10 alkalomból álló megbeszélés a gyakorlathoz kapcsolódóan, azonos 

szakosok csoportjában, egyetemi oktatók vezetésével. 

 Szakmódszertani gyakorlat: szeminárium az egyetem szakmódszertani oktatói és a LI közös 

vezetésével. 

 Szupervízió: egyéni megbeszélés és tanácsadás, melyen minimum-részvétel meghatározott. 

 Modulzáró vizsga: ennek alapja a gyakorlat alatt készített portfólió. 

 

6.2. Finnország 

6.2.1. A finn pedagógusképzés társadalmi, kulturális, gazdasági kontextusa 

A hetvenes évektől Finnországban a pedagógusképzés egyetemi szinten zajlik: a szaktanárok és a 

tanítók is egyetemi diplomát szereznek, 1995-től pedig az óvópedagógusok is (Kálmán, 2011). A 

pedagógus szakma elismert a társadalomban, a felsőoktatásba jelentkezők közt is népszerű. Sahlberg 

(2010) mindezt azzal magyarázza, hogy a finn kultúra közvetítésében meghatározó az oktatás, s így a 

pedagógusok szerepe, mert a finnek sokáig különböző népek elnyomatása alatt éltek, s csak az utóbbi 

több mint száz évben válhattak önálló állammá. További okként említi, hogy a nevelés-oktatás során 

éppen az alapvető finn társadalmi értékek jelennek meg: a társadalmi igazságosság, a másokról való 

gondoskodás és a boldogság. 

Finnországban az oktatási rendszer működtetésének kulcstényezője: a megosztott felelősség és a 

pedagógusok, iskolák és gyerekek iránti bizalom (Sahlberg, 2009). Mindezen alapelveknek 

                                           
5 A tanárképzésbe belépéshez és a pályaorientáció segítéséhez több egyetem saját online orientációs segédanyagot fejlesztett, 
ezek összefoglalása: http://www.bildungsserver.de/Selbsttests-Self-Assessments-von-Universitaeten-10859.html 
 

http://www.bildungsserver.de/Selbsttests-Self-Assessments-von-Universitaeten-10859.html
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természetesen lényeges következményei vannak a pedagógusképzés és –továbbképzés reformjaira, 

fejlesztéseire is. A fejlesztéseket átfogó legfőbb alapelvek a következők (Kálmán, 2011): 

 A helyi szintű fejlesztések a dominánsak (pl. pedagógusképzési programok) 

 A fejlesztésekben erős az egymástól tanulás igénye (pl.: a Kezdő Pedagógusok Észak-

Európában hálózat /Newly Qualified Teachers in Northern Europe/) 

 Országos szintű ajánlások, melyek nemzeti vagy nemzetközi vizsgálatokon, s értékeléseken 

alapulnak 

 A nemzeti szintű szabályozások ma már egyáltalán nem részletesen előírók (pl. az oktatási 

személyzetről szóló rendelet)  

 Az oktatási rendszer minden pontján az önértékelés az értékelés legmeghatározóbb gyakorlata 

(pl. a folyamatos szakmai fejlődés, a kompetenciák fejlődése). 

 

A pedagógusképzési programok sokáig közös tantervek szerint folytak, s csak az utóbbi időszakban 

jelent meg az egyes egyetemeken a kutatási tevékenységeiknek, irányaiknak megfelelően saját 

pedagógusképzési program. Ugyanakkor a pedagógusképzések közti szoros együttműködésre példa, 

hogy a Bolognai folyamat hatására megindult változásokra a képző intézmények inkább közösen 

reagáltak.  A VOKKE-projektben a pedagógusképzés közös tartalmi kereteit alakították ki (Niemi – 

Jakku-Sihvonen, 2005; Kálmán, 2011).  

6.2.2. A pedagógusképzési gyakorlat tartalma, tevékenységei 

A finn iskolai gyakorlatot alapvetően határozza meg a kutatás alapú szemlélet, a gyakorlat fő 

tevékenységei közt szerepel nemcsak a tanítás, hanem a kutatás is. Ennek következménye, hogy a 

gyakorlat alapvető célja, egyfelől hogy a tanárjelöltek megtanulják a pedagógiai gondolkodásmódot, 

problémamegoldást, kialakítsák saját pedagógiai elképzeléseiket, ami azt jelenti, hogy biztonságos és 

ellenőrzött körülmények közt gyakorolniuk kell, hogyan tudják döntéseiket szakmailag alátámasztani, 

kutatásokkal megalapozni. Másfelől pedig a gyakorlat fő célja, hogy a tanárjelöltek megtanuljanak 

felelősséget vállalni a szakmai fejlődésükért, amihez egyre nagyobb autonómiát kapnak, és az 

önértékelési képességeiket is folyamatosan – különösen a végső gyakorlaton – fejlesztik (Jyrhämä, 

2006). 

A finn pedagógusképzésben korábban több különböző hosszúságú gyakorlat volt a képzések különböző 

szakaszaiban, de az új évezredben már inkább kevesebb, de hosszabb gyakorlatot szerveznek. 

Általában összesen 20-30 kredit jut a gyakorlatra az alap-, illetve mester szinten együtt véve (Jyrhämä, 

2006). A pedagógusképzési tartalmakat és a kreditek eloszlását részletesebben összegzi Niemi és 

Jakku-Sihvonen (2005): 

1. Táblázat: Az általános iskolai tanárok számára kidolgozott új tanárképzési programok főbb 

összetevői 
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Összességében tehát azt lehet tapasztalni, hogy a finn pedagógusképzési programok esetében a 

pedagógiai tartalom része minden esetben a gyakorlat, illetve, hogy a 20-30 kreditnyi tanítási gyakorlat 

elosztva az alap- és mesterszinten talán nem olyan hangsúlyos, mint sok más európai ország esetében. 

A továbbiakban kiemelünk néhány konkrét finn pedagógusképzési programot: a Helsinki Egyetem 

tanító, illetve tanárképzését és a Jyväskylä-i Egyetem képzését. 

Helsinki Egyetem tanítóképzése és tanárképzése (Jyrhämä, 2006) 

A finn koncepcióban – mint korábban láttuk - inkább a hosszabb összefüggő gyakorlatokat kezdték el 

erősíteni a képzésekben, ugyanakkor ez nem jelent azt, hogy a képzés egészén ne húzódna át a 

gyakorlatok valamilyen fajtája. A következő táblázat éppen azt mutatja, hogy már első évben is bújtatva 

megjelenik a gyakorlat szerepe a képzési programban. 

Évfolyam Tanítási gyakorlat Kreditek 

5 Fő szak (pedagógia) gyakorlata önkormányzati 

iskolákban 

8 

4 
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3 Minor szak (a választott tantárgyaknak 

megfelelő) tanítási gyakorlata az egyetem 

gyakorló iskolájában 

12 

2 

1 ’rejtett’ gyakorlatok (az elméleti 

tanulmányokhoz kapcsolódó terepmunkák, pl. 

megfigyelések, különböző kisebb, iskolában 

végzett feladatok) 

A gyakorlati kreditek nem 

jelennek meg külön, hanem az 

elméleti kurzusba számítanak 

 

E „rejtett” gyakorlatokat követi a 2-3. évben a 12, majd a 4-5. évben a 8 kredites tanítási gyakorlat.  

A 12 kredites gyakorlat célja, hogy a jelöltek a tanítási kompetenciájukban fejlődjenek, különböző 

témákat tanítsanak és a tanulókat jobban megismerjék. A gyakorlat során minden tanárjelölt 8 hétig 

végzi a tanítási gyakorlatot, amiből az első hét a tervezés időszaka, melyet az osztálytanítók teamje (2 

tanárjelölt és az osztálytanító) alakít ki. A témák felét párban, másik felét egyénileg tanítják, de mindkét 

tanárjelölt mindig ott van az órán. A tanítás során a jelöltet az osztálytanító és az adott tárgyak egyetemi 

szakmódszertanosa is támogatja. 

A 8 kredites gyakorlat már holisztikusabban közelíti meg a pedagógusi szakmát, célja, hogy a jelöltek 

megértsék annak következményeit, hogy az iskola a társadalom és a helyi közösség része is, hogy 

felismerjék a különböző szakemberek együttműködésének fontosságát, hogy képesekké váljanak a 

saját tanításuk értékelésére, reflektálni tudjanak az osztálytermi gyakorlatukra és arra, hogy egy 

pedagógusi közösség tagjaként dolgoznak. További célok: a jelöltek kutatói képességeinek fejlesztése, 

a tanulók egyéni és csoportos szükségleteinek felismerése, a diákjaik tanulásának támogatása, a 

tanterv megvalósulásának értékelése. A mester szintű gyakorlaton belül négy különböző orientáció 

közül választhatnak a jelöltek: 1) 1-6. osztály tanítása komprehenzív iskolában 2) tanítói és valamilyen 

tantárgyi tanítási gyakorlat 1-9. osztályig 3) széles körű tanítási gyakorlat, amiben pl. választhatja a jelölt 

sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, bevándorlók oktatását, felnőttoktatást, középfokú oktatást, 

külföldön végzett tanítást 4) kutatási gyakorlat, ahol a szakdolgozati kutatás és tanítási gyakorlatot 

párhuzamosan, egymásba építve végzi. 

A gyakorlatok alapelvei közé tartozik, hogy a tanárjelöltek egyéni szükségleteire építenek, a jelölteket 

fokozatosan vezetik be a tanári feladatokba, s így kapnak egyre nagyobb autonómiát. Ezt a fokozatos 

építkezést segíti az is, hogy az első gyakorlat még az egyetemi gyakorló iskolában, a második pedig 

már önkormányzati iskolákban van, ahol a pedagógusi munkát már tágabban értelmezik, s erősödik a 

társadalmi szerepvállalás is. Kiemelendő továbbá, hogy az egyéni célokat, a személyre szabottság elvét 

segíti elő az is, hogy a második gyakorlat során már négyféle orientáció közül választhatnak a hallgatók. 

Emellett fontos kiemelni még a finn pedagógusképzés két fő sajátosságát:  

1) a pedagógusok és pedagógusjelöltek együttműködésének, pedagógusközösségek működésének 

hangsúlyát. Már a rövid gyakorlaton is megalakul a több jelöltből és a vezetőtanárból álló 

osztálytanítók teamje, s a hosszú gyakorlatnak pedig az egyik fő célja, hogy a jelöltek 
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pedagógusközösségek tagjaivá váljanak. Az egymástól tanulás csoportos, közösségi formái tehát 

kifejezetten hangsúlyosak a képzésben. 

 2) a kutatási orientációt. Ez tetten érhető abban, hogy a gyakorlat explicit céljaként fogalmazódik meg, 

hogy a jelöltek kutatási képességeit fejlessze; abban is, hogy egy külön specializáció lehet a kutatási 

gyakorlat a képzésen belül, továbbá abban, hogy külön tanítanak kutatásmódszertant, tartanak 

kutatótanári szemináriumokat, illetve hogy a szakdolgozat is kutatásra épül. Lásd részletesebben az 

alábbi ábrán a Helsinki Egyetem tanárképzési programjában. 

 

3.2.4. Jyväskylä Egyetem pedagógusképzése 

 

A Jyväskyläi Egyetem pedagógusképzésében a pedagógiai területnek három központi eleme van: a 

pedagógia elmélete, a gyakorlat és a saját tapasztalat  feldolgozása. Az egyetemi képzésnek e három 

terület kapcsolatát szükséges elemeznie, s a jelölteket támogatni ezzel kapcsolatosan a folytonos 

önreflexióban. E három elem egymásra épülése különösen lényeges a Támogatott gyakorlat kurzusban 

(instructed practices).  
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A tanítási gyakorlat témái: 1) önismeret 2) a tanítás és tanulás elméleti és gyakorlati alapelvei 3) a 

tanulmányi tartalmak pedagógiai lehetőségei és korlátai 4) szakmaiság. A tanítási gyakorlat főként a 

gyakorló iskolában zajlik, kisebb részben pedig a helyi iskolákban (Curriculum of Teacher Education).  

Jellemző, hogy először orientáló gyakorlatokon vesznek részt a hallgatók, ahol az iskola, társadalom 

kérdéseivel, problémáival szembesülnek, illetve a saját tapasztalataik elemzésére kényszerülnek. Ezt 

követik az alap, majd a haladó gyakorlatok már a mester szintű képzésen. Az alap gyakorlatokon 

elsősorban a tervezés, tanítás, értékelés tevékenységei kerülnek középpontba, a mester szinten pedig 

különböző specializációkra van lehetőség. 

A gyakorlatok kreditjei a Jyväskylä-i tanítóképzésen 

 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Összesen 

Támogatott 

gyakorlat 

4 kredit 3 kredit 3 kredit 10 kredit 6 kredit 26 kredit 

 

Az alapszintű tanterv gyakorlatai 

Basic studies in Education (Teacher education) (10 ECTS cr)  

Sub-theme 1.2 Introduction to Teacher’s Work  

OKLP410 Guidance of Growth and Learning (ped) 6 ECTS cr  

OKLP510 Instructed Orientation Practice: Towards  a Research-based Growth to Teacher 4 

ECTS cr 

Subject studies in Education 

OKLA510 Instructed Basic Practice: Planning as the Basis of Teaching and Learning (ped) 6 

ECTS cr  

OKLA511 Instructed Basic Practice 1: Planning, Implementation and Evaluation of Teaching  

 Learning Situations (3 ECTS cr)  

OKLA512 Instructed Basic Practice 2: Individual And Group (3 ECTS cr) 

A mesterszintű tanterv gyakorlatai 

Advanced studies in education 

OKLS510 Instructed Adaptive Practice: Specializing Teachership (ped) 10 ECTS cr  

 OKLS511 Minor Subject Practice (5 ECTS cr)  

 OKLS512 Vertical Class and Optional Practice (5 ECTS cr)  

OKLS520 Advanced Instructed Practice: An Inquiring, Experimental Teacher Developing 

him/herself as well as Pupil’s Thinking (ped) 6 ECTS cr 

 



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

 

31 

Összességében tehát ebben a pedagógusképzési programban hangsúlyos az egyes képzési területek 

összehangolásának igénye, egymásraépülésük megteremtése; a pedagógusi feladatok széles körének 

bevonása, nem pedig csak a tanításra való koncentráció. 

 

6.3. Írország 

Írországban az oktatási rendszer hagyományosan az állam és a többi szereplő közti partnerségi megoldásokra épül. Az 

oktatásügyért az Oktatási Minisztérium (Department of Education and Skills) felelős. A pedagógusképzés szakmai irányításáért, 

a pedagógus sztenderdekért és az ezzel összefüggő pedagógus minősítésekért a Teaching Council felelős.  

Az ír pedagógusképzés a tanítóképzés és az iskolarendszer felsőbb szintjeire képző intézmények esetében egyaránt működtet 

párhuzamos képzéseket és követő képzési modelleket, ez utóbbiak általában posztgraduális képzések. Az elemi iskolai 

párhuzamos tanítóképző programok három tanévesek (2012-től indult a képzés 4 évesre bővítése). A posztgraduális tanítóképzés 

jelenleg 18 hónapos, 2014-től bővül 2 évre. A felsőbb szintekre képző intézmények lehetséges programjai között nagy eltérések 

mutatkoznak, ezért ezt esettanulmányokban mutatjuk be. A követő képzés esetében a belépés feltétele legalább egy, a Teaching 

Council által elfogadott szakból szerzett fokozat, időtartama egy év, 2014-től induló programok esetében két év. 

Az iskolai gyakorlatok szerepe a képzési programokban meghatározó. A gyakorlatok funkciójának 

alakulását a megnevezésben történt változás is tükrözi: a tanítási gyakorlat (teaching practice) 

elnevezést felváltotta az iskolai gyakorlat (teaching placement) elnevezés, ezzel is jelezve, hogy a 

gyakorlat nem kizárólag az oktatói tevékenységre fókuszál, a pedagógus tevékenységeit komplex 

egységként értelmezi. 

Az iskolai gyakorlatok az egyes résztvevők szempontjából eltérő célokat szolgálnak, melyeket a 

következőképpen ír le a Teaching Council: 

− a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók számára lehetőséget ad arra, hogy megfigyeljenek 

tapasztalt tanárokat munkájuk végzése közben, valamint fejlesszék saját tanári 

kompetenciáikat. 

− a gyakorlatba bekapcsolódó iskolák számára lehetőséget ad arra, hogy szakmai 

tanulóközösségként fejlődjenek, azáltal, hogy megosztják saját tudásukat a hallgatókkal. 

− a gyakorlatba bekapcsolódó tanárok számára lehetőséget ad arra, hogy megosszák tudásukat 

és a hallgatókkal és felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés révén saját szakmai 

fejlődésükhöz kapjanak impulzusokat 

− a tanulók számára a tanulási tapasztalatok gazdagodását jelenti. Ehhez a hallgatók, a tanárok, 

az iskola és a felsőoktatási intézmény folyamatos együttműködése szükséges. 

− a felsőoktatási intézmény számára lehetőséget nyújt arra, hogy folyamatos kapcsolatban 

maradjon az iskolák világával. 

Az iskolai gyakorlat a hallgatók felkészítésének, valamint a folyamatos szakmai fejlődés kezdeti 

fázisának meghatározó része. Ehhez az eredményes iskolai gyakorlatnak a következő alapelvekre kell 

épülnie: 

− Tanuló szervezet: Az oktatási intézmények (felsőoktatási és közoktatási egyaránt) olyan tanuló 

szervezetek, melyek tevékenységének középpontjában a tanulás áll. Ennek 



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

 

32 

feltétele, hogy a tanulók, tanárok, az oktatási intézmény dolgozói, a hallgatók, a felsőoktatási 

intézmény oktatói kölcsönösen tanuljanak egymástól.  

− Tisztelet, bizalom és együttműködés: A gyakorlat során kialakuló kapcsolatoknak a tiszteletre, 

bizalomra és együttműködésre kell épülnie. Ez az alapelv egyrészt a hallgatóval kapcsolatban 

álló résztvevők működési elvét képezi, másrészt a hallgatót arra kötelezi, hogy a gyakorlat 

helyszínéül szolgáló intézmény szabályait és szellemiségét fogadja el és tartsa tiszteletben. 

− Partnerség: a gyakorlatban résztvevő intézmények egymás partnerei, kölcsönösen segítik 

egymás munkáját. Az alapelv emellett deklarálja, hogy a gyakorlatba történő bekacsolódás az 

intézmények számára önkéntes. 

− Szakmai elkötelezettség és felelősség: a tanári munkát belülről irányított hivatásnak tekinti, 

melyben minden szereplő elkötelezett saját szakmai fejlődése és a folyamatban szereplő többi 

résztvevő fejlődése iránt. 

− 3 I: A gyakorlatnak a három „I” (innovation, integration, improvement – innováció, integráció, 

fejlődés) elvére kell épülnie, melyet a Council’s Policy on the Continuum of Teacher Education 

a tanári életpálya egészének alapelveként meghatároz 

− Együttműködés és kommunikáció: az eredményes működés feltétele a gyakorlatban résztvevő 

összes szereplő közti nyílt és tiszteletteljes kommunikáció, mely a résztvevők személyiségi 

jogait tiszteletben tartja. A kommunikációs folyamat fontos szereplői a szülők, akiket a 

tanárjelöltek gyakorlatával kapcsolatos folyamatokról részletesen tájékoztatni kell.  

A gyakorlatra vonatkozó központi szabályozás a pedagógusjelöltek képzésében a következő kötelező 

elemeket határozza meg:  

A 4 éves képzés esetén a teljes képzési program 25%-a, 2 éves program esetén 40%-a iskolai 

gyakorlatot kell, hogy tartalmazzon. Az iskolai gyakorlat során a felsőoktatási intézményben és az 

iskolában folyó tevékenységeket különböztet meg: 

− Az iskolai tevékenységekre vonatkozóan a következőket határozza meg:  

o A gyakorlatnak minimum 100 órányi oktatási tevékenységet kell tartalmaznia, beleértve 

a team-tanítást is. 

o Az egyéb, javasolt iskolai tevékenységek: egyéni tanulási támogatás, iskolai kutatás, 

részvétel a tantestületi megbeszéléseken, részvétel szülői megbeszéléseken és más 

külső szereplőkkel folytatott megbeszéléseken, részvétel az intézmény belső képzési 

és fejlesztési folyamataiban 

o Az egyéb tevékenységeknek szervesen kell illeszkednie a jelölt gyakorlatába 

− A felsőoktatási intézményben az oktatásnak a következőket kell tartalmaznia: 

o tanítás, tanulás és értékelés tervezése 

o tanulás értékelése 

o fejlesztő értékelés 

o tanóra strukturált megfigyelése 

o szakmai beszélgetés tapasztalt tanárokkal 
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o a hallgató tevékenységére vonatkozó strukturált visszajelzés a felsőoktatási intézmény 

tutorától és a gyakorlatot vezető tanártól 

o Csoportos és egyéni kritikai reflexió a gyakorlatra 

o További lehetséges tevékenységek: mikrotanítás, on-line megbeszélés a 

gyakorlatokról, workshop a gyakorlatról, portfólió, reflektív napló 

6.4. Összegzés 

Az egyes vizsgált országok illetve intézmények által kialakított pedagógusképzési modelleket vizsgálva 

a következő általános sajátosságok állapíthatók meg: 

s. A gyakorlatok időtartama nő. 

t. A gyakorlatok eltérő rendszerben, de a képzés egészébe illeszkedve épülnek a képzésbe, sem 

a követő, sem a párhozamos képzés esetén nem a képzés végén, vagy a képzést követően 

jelennek meg, hanem a képzés egészéhez kapcsolódnak. 

u. A gyakorlatok rendszere a vizsgált országokban a képzés teljes spektrumát átfogja, az egyes 

gyakorlati fázisok egymásra épülnek. A magyarországi képzésben viszont a gyakorlatok inkább 

a képzés második felében jelennek meg, és gyakran hiányzik a pályaorientációt segítő, a 

képzés elején megjelenő gyakorlat. E vonatkozásban érdemes lenne a német gyakorlatok 

tapasztalataira támaszkodni, és végiggondolni, milyen gyakorlati tevékenységek tölthetnének 

be pályaorientációs funkciót. Esetleg érdemes lenne megfontolni a képzést megelőző gyakorlati 

tapasztalatok és azok reflexiója beszámítását az alkalmassági vizsgába. (Jena Modell) 

v. A német gyakorlatokban az egymásra épülés megjelenik a sztenderdek, tevékenységek, 

értékelés szintjén egyaránt. A magyar sztenderdek (kkk) viszont nincsenek a képzési 

szakaszokra lebontva, csak a képzés kimeneti követelményeit határozzák meg. A képzés 

átalakításakor érdemes átgondolni a gyakorlatokra, és kiemelten az összefüggő egyéni 

szakmai gyakorlatokra lebontani a sztenderdeket, ez segíthetné a gyakorlatok 

összehangolását. 

w. Az egyes gyakorlattípusok eltérő funkcióval jelenhetnek meg a képzésekben. 

x. A gyakorlatok a teljes iskolai élet megismerésére irányulnak. 

y. irtó fontos volna kiemelni az ír gyakorlat nézőpontváltását, kinek miért hasznos!! 

z. a szabályozottság mellett az intézményi autonómia a szerepe 

aa. s a tartalomra vonatkozó tudatos felépítést, bővülés: kutatás és a társadalmi szerepvállaláshoz 

kötődően is. 
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7. A gyakorlat támogatása 

7.1. Szervezeti keretek 

A szervezeti keretek, együttműködési formák kapcsán a következő kérdések mentén vizsgáltuk a 

szakirodalmat: 

− Milyen együttműködési formák valósulnak meg a gyakorlat során a különböző szervezetek 

között? 

− Kik a támogató személyek és mi a funkciójuk (egyetemen belül és túl)?  

− A támogatásnak milyen formái működnek? Hogyan értékelik a támogatók munkáját?  

− Milyen feladatokat végeznek az intézmények a hallgatók gyakorlatának támogatásában? Ezt 

hogyan szervezik, ki értékeli, mi a szerepe az intézmény minőségértékelésében?  

A gyakorlatok támogatásának szervezeti kereteit vizsgálva a következő megállapításokat 

fogalmazhatjuk meg: 

a. A gyakorlatok támogatásában résztvevő partnerek közötti együttműködés egyre szélesebb 

körű. 

b. A gyakorlatot támogató intézmények közti kapcsolódás összefonódik a kutatással és 

fejlesztéssel, a partnerség gyakran ezen alapul. 

c. A gyakorlat támogatásában új szereplők jelennek meg, akik a pedagógusképzési intézmény 

oldaláról támogatják a hallgató gyakorlatát: kiemelkedő ezek közül a tutor szerepe, aki a 

felsőoktatási intézmény részéről individualizált támogatást és értékelést nyújt a hallgató 

számára. 

A gyakorlat, praktikum a pedagógusképzés olyan sajátos eleme, amelyben összekapcsolódnak a 

képzés résztvevői, összefonódnak a képzés elemei. Ebből következően a gyakorlatban résztvevő 

partnerek együttműködése, ennek formái, szintjei a gyakorlat eredményességét is meghatározzák. 

A gyakorlatban résztvevő intézmények (felsőoktatási intézmények és iskolák) együttműködésének, 

partneri viszonyának lehetséges formái a következő modellben tipizálhatók6: (Furlong et al., 2006) 

− Párhuzamos partnerség: ebben az esetben a résztvevő intézmények felelőssége elkülönül, 

eltérő feladatokkal rendelkeznek, melyek egymással nem kapcsolódnak össze. 

− Felsőoktatási intézmény által vezetett partnerség: ez a forma az iskolára mint „erőforrásra” 

tekint, a gyakorlatot alapvetően a felsőoktatási intézmény határozza meg és irányítja. 

− Együttműködő partnerség: ez a modell a képzés folyamatában a felsőoktatási intézmények és 

az iskolák által nyújtott tudásbázis kölcsönös egymásra hatását és ütközését próbálja 

                                           
6 Furlong és munkatársai idézett tanulmányukban számos egyéb, az iskolák és a képzések decentralizációjából következő 
együttműködési formát meghatároznak, azonban ezek a magyar pedagógusképzés jelenlegi oktatáspolitikai keretei miatt nem 
relevánsak, ezért ismertetésüktől eltekintünk. 
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megvalósítani, az egyes résztvevők közti rendszeres kapcsolatok, közös feladatok és 

tevékenységek által. 

Furlong és munkatársai kutatásukban, mely a National Partnership Project7 eredményességét vizsgálta, 

kimutatták, hogy bár a deklarációk szintjén az együttműködő partnerség megvalósítása a fejlesztések 

célja, azonban valódi partneri viszony kiépítése olyan hosszan tartó és a résztvevők állandó 

egyeztetését igénylő folyamat, melyet a NPP-project sem tudott egyértelműen megvalósítani. 

Általánosságban elmondható, hogy sok esetben a felsőoktatási intézmény által vezetett partnerségi 

folyamatok erősödtek fel. 

A kutatás számos olyan tényezőt azonosított, mely a sikeres együttműködés feltétele:  

 a résztvevők közti állandó, szervezett, kölcsönös és tiszteleten alapuló kommunikáció   

 a gyakorlat beépülése a gyakorlóhely tevékenységének teljes spektrumába (az intézmény 

működésének és a működés értékelésének szerves része a gyakorlat) 

 a felelősségek, kötelességek és jogok résztvevők közti világos, részletes meghatározása. 

 E projekt tapasztalatait számos későbbi együttműködésre alapuló fejlesztés felhasználta, mint ezt 

például az írországi tanítási gyakorlati rendszeren láthatjuk. (ld. Írország)  

A következőkben az ír Teaching Council által kidolgozott együttműködési modellt mutatjuk be, mely jó 

példa a feladatok és felelősségek megosztására8: 

Az ír pedagógusképzésben alkalmazott együttműködési formák, szerepek, feladatok 

 

6. ábra: A gyakorlat szereplői és feladataik 

                                           
7A projekt 2001-2005-ig zajlott a Teacher Agency vezetésével. A program célja a közoktatási intézmények pedagógusképzésbe 
történő bekapcsolása volt. (Furlong et al., 2006) 
8 Hasonló feladatmeghatározásra találhatunk példát a Stanford Egyetem clinical work kézikönyvében (Stanford, 2010) 
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Az egyes szereplők feladatai a következők: 

Oktatási Minisztérium (Department of Education and Skills): erőforrásokat biztosít a felsőoktatási 

intézmény és a gyakorlóhely számára a gyakorlatokhoz; az oktatáspolitikai döntések során figyelembe 

veszi a gyakorlatok rendszerét; biztosítja, hogy az iskolaépületek alkalmassá váljanak a gyakorlatok 

lebonyolításához szükséges együttműködésekhez szükséges terek kialakítására; ösztönzi az Oktatási 

Központokat és egyéb érintett szervezeteket a gyakorlatokba történő bekapcsolódásra. 

Oktatási Tanács (Teaching Council): ösztönzi a tanári szakma professzionalizálódását; akkreditálja a 

tanárképző intézményeket; az akkreditációs folyamat részeként a gyakorlat helyszínéül szolgáló 

iskolákban látogatásokat tehet, az iskola életének szereplőivel beszélgetéseket folytathat. 

Felsőoktatási Intézmény (HEI): megtervezi, megvalósítja és felügyeli a hallgatók iskolai gyakorlatát, 

ennek során a partnerség és együttműködés szellemében jár el, tekintetbe veszi a Teaching Council 

ajánlásait és a pedagógusképzésre vonatkozó aktuális kutatási eredményeket; saját útmutatót dolgoz ki 

az iskolai gyakorlat támogatására; információt, útmutatást és strukturált támogatást nyújt az iskolák 

számára, mely tartalmazza a gyakorlat rendszerét, időtartamát, a hallgatók számára meghatározott 

követelményeket, a lehetséges tevékenységeket; biztosítja a hallgatók számára a teljes iskolára 

vonatkozótapasztalatok megszerzésének lehetőségét. 

Gyakorlati Tutor (HEI Placement Tutor): biztosítja, hogy a hallgató minden szükséges támogatást 

megkapjon a gyakorlat során; meglátogatja a hallgató óráit és konstruktív visszajelzéseket ad számára; 

bátorítja és támogatja a hallgató döntéseit a felsőoktatási intézmény képzési politikájának megfelelően; 

értékeli a hallgató munkáját a gyakorlat során; támogatja a hallgató és a vezetőtanár/mentor reflektív 

párbeszédének kialakulását és folyamatát; együttműködik a vezetőtanárral/mentorral; megszervezi a 

további, felsőoktatási intézmény részéről biztosítandó támogatásokat, szaktárgyi tutori támogatástés 

értékelést a hallgató részére; támogatást nyújt a vezetőtanárok/mentorok számára a gyakorlat során. 

Hallgató (Student Teacher): megismeri az iskolai szabályzatokat, rendelkezéseket; a 

vezetőtanárral/mentorral egyetértésben megtervezi a gyakorlat folyamatát; az iskola által biztosított 

kereteken belül megfigyeli az iskolában dolgozó tanárok munkáját; az iskola és a pedagógusképző 

intézmény által megfogalmazott előírásokhoz igazodva órákat tart; elfogadja, hogy az iskolában a 

tanulók érdeke az elsődleges szempont; elfogadja és tiszteletben tartja az iskola szellemiségét, 

alapelveit; részt vesz az iskolai közösség életében, fejlesztésében; részt vesz a többi hallgatóval közös 

tanulási tevékenységekben. 

Vezetőtanár/Mentor (Co-operating Teacher): megismerteti a hallgatóval: a tanulókat, az osztályt, az 

osztályban folyó munka sajátosságait, szabályokat, stb.; beosztja, kiválasztja a tantervi részeket a 

hallgató tanításához; megbeszéli a hallgatóval a tervezeteket, megfigyeli a hallgató tevékenységeit, 

támogató/segítő visszajelzéseket ad; támogatja/ösztönzi a hallgatót a módszertani változatosságra, 

kritikai reflexióra, tanulókhoz igazodó oktatási folyamatok megvalósítására; Bátorítja a hallgatót külső 

segítség kérésére, ha szükséges; engedi a hallgatót önállóan tanítani a felsőoktatási 

intézménykövetelményeinek és az iskola belső szabályainak  figyelembe vételével, a vezetővel 

egyeztetve; a hallgató önálló tanítása alatt nem tanít mást, a hallgatók felkészítésével foglalkozik. 

Iskolavezető (School Principal): teljes iskolára kiterjedő gyakorlat kialakítását ösztönzi; együttműködik a 

felsőoktatási intézménnyel és a tutorokkal; tájékoztatja a hallgatókat az iskola sajátosságairól a 

gyakorlat kezdetén; rendszeresen tájékoztatja a felsőoktatási intézményt a gyakorlattal 



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

 

37 

kapcsolatos eseményekről; beosztja a hallgatókat a vezetőtanárokhoz/mentorokhoz, ha szükséges; 

elérhető a hallgató számára támogatás és tanácsadás céljára, ha szükséges; 

Iskolai Irányító Hatóság /fenntartó/(School Management Authority): iskolai gyakorlatra vonatkozó 

stratégiát dolgoz ki az intézmény közösséggel együttműködve; ezt megismerteti az iskolai közösséggel, 

a felsőoktatási intézménnyel és a szülőkkel egyaránt; ellenőrzi a stratégia megvalósítását. 

Iskolai közösség (Whole-School Community): elfogadja az iskolai gyakorlat fontosságát, hozzájárul az 

iskolai gyakorlat stratégiájának megvalósításához; elfogadja a hallgatók nehézségeit az iskolai gyakorlat 

során; elismeri, hogy a hallgatók által hozott tudás hozzájárul az iskola fejlesztéséhez; elfogadja azokat 

a szerepeket és feladatokat, melyet az iskola közössége számára az iskolai gyakorlat jelent. 

Szülő (Parent): hozzájárul az iskolai gyakorlat stratégiájának fejlesztéséhez; részt vesz az ezzel 

kapcsolatos kommunikációs folyamatban; elfogadja az iskolai gyakorlat fontosságát az iskola 

programjában. 

 

A bemutatott modell következő elemeire hívjuk fel a figyelmet: 

d. Mint az esetleírás mutatja, az alkalmazott modell meghatározó eleme az összes résztvevő 

feladatainak és hatáskörének pontos definiálása.  

e. A szereplőket tágabb értelemben értelmezi, mint a magyarországi szabályozás: egyrészt 

egyenrangú szereplőként értelmezi az oktatáspolitikai szereplőket (pl. minisztérium, fenntartó), 

másrészt szereplőként értelmezi a szülőket. 

f. Az ír szabályozási modell alapvetően a pedagógusképző intézmény által vezetett és az 

együttműködésen alapuló modellek közti megoldásnak tekinthető, különösen az értékelés 

vonatkozásában. 

g. A hallgató egyéni támogatásának és fejlesztésének kulcsszereplője a felsőoktatási intézmény 

által kijelölt tutor, mely egyéni tanulási utak megvalósítását segíti elő. 

h. Definiálja a teljes iskolai közösség feladatait, vagy intézményben értelmezi a gyakorlatot, 

nemcsak a mentor/vezetőtanár és tanárjelölt feladataira fókuszál. 

i. Beállítódásokat, attitűdöket is követelményként határoz meg. 

A következőkben röviden összefoglaljuk a Lehrwerkstatt német kísérleti projektet. Azért ezt a kísérletet 

választottuk, mert jól illusztrálja egyrészt az egy éves gyakorlat támogatását és az ennek során 

alkalmazható együttműködés kereteit, valamint jó példa a gyakorlat szervezésének kezelésére. 

Innováció a gyakorlat megújítására a képzési folyamatban 

A gyakorlatokon belüli koherencia további javítására hozta létre a Ludwig Maximilian Egyetem (München) 

és a Julius Maximilian Egyetem (Würzburg) a Lehrewekstatt kísérleti projektet. A projektben egy 

iskolaéven keresztül dolgozik együtt egy mentor (Lehr:mentor) és egy hallgató (Lehr:werker). A közös 

munka a tanári tevékenységek minden területére kiterjed: közösen vesznek részt a tanórai és tanórán 

kívüli tevékenységekben, az intézmény életének minden elemében (például értekezletek, fejlesztés, 

innovációs folyamatok menedzselése, rendezvények stb.) Az egy éves közös munka során a hallgató mind 

nagyobb részt vállal a mentor munkájából: tanórarészeket tart, rendezvényeket szervez, teljes 

tanórát tart. A projekt bevezető szakaszában a mentor és a hallgató közös bevezető 
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szemináriumon vesznek részt, emellett a mentorok tevékenységét az egyetem rendszeres 

továbbképzéssel támogatja. A hallgatói tevékenységekhez folyamatos reflexió kapcsolódik, illetve az 

egyetemen kísérő szeminárium segíti a hallgató fejlődését. A projektbe bekapcsolódó hallgatók a képzés 

különböző gyakorlatait összevonva teljesítik.9 A projekt kiemelten fontos eleme a hallgató és mentor közti 

kapcsolat kialakítása, mivel hosszú közös munkára kell felkészülniük. Ennek érdekében a projekt egy 

„partnerkereső” weboldalt működtet,10 mely a mentor-jelöltek és tanárjelöltek illeszkedése alapján tesz 

javaslatokat a párokra. 

A projekt következő elemeit emeljük ki: 

a. A gyakorlat során fokozatosan történik meg a hallgató bevezetése a tanári tevékenységekbe, 

állandó támogatás mellett. 

b. A tevékenységek az iskolai munka teljes spektrumát felölelik. 

c. A képzés egységes szemléleti alapjait közös bevezető szeminárium biztosítja. 

d. A mentorok képzése kapcsolódik a gyakorlathoz. 

 

                                           
9https://www.zfl.fau.de/studium/praktika/praktikum-intensiv/lehr-werkstatt 
http://www.lehrwerkstatt.org/fileadmin/media/Allgemeine_Dateien/20140702_Lehrwerkstatt_Kurzdarstellung.pdf 
10http://www.matorix.de/mediapool/120/1204848/data/130910_TandemTool.pdf 

https://www.zfl.fau.de/studium/praktika/praktikum-intensiv/lehr-werkstatt
http://www.lehrwerkstatt.org/fileadmin/media/Allgemeine_Dateien/20140702_Lehrwerkstatt_Kurzdarstellung.pdf
http://www.matorix.de/mediapool/120/1204848/data/130910_TandemTool.pdf
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7.2. Munkaformák, módszerek, eszközök 

A gyakorlat támogatása során alkalmazott munkaformákat és eszközöket vizsgálva a következő fő 

jellegzetességeket állapíthatjuk meg: 

a. Általában a gyakorlat komplex támogatása valósul meg, a támogató anyagok és a támogatási 

formák az összes érintett szempontjait tekintetbe veszik. 

b. A támogatásban nagy szerepe van az IT alapú megoldásoknak. 

c. A támogatások a hallgatók szempontjából az individualizált formák, egyéni tanulási utak felé 

mozdulnak el. 

A következőkben néhány olyan támogatási formát mutatunk be, melyek a fentebbi megállapításokat 

igazolják. 

1. A gyakorlat támogatása a finn pedagógusképzésben 

A finn pedagógusképzésben a gyakorlatok támogatása során hangsúlyozzák a különböző támogatók (supervisor) 

együttműködésének fontosságát és a támogatók megfelelő felkészítését (Jyrhämä, 2006). A támogatók közé 

sorolják: a pedagógiai tárgyakat oktatókat, a szakmódszertant tanító oktatókat, a vezető- illetve mentortanárokat. 

A képzések gyakorlati részében különösen hangsúlyozzák a jelölttársak támogató funkcióját. Gyakran tanítanak 

párban vagy részben párban a jelöltek, a tervezés és a tanítás értékelése is gyakran csoportosan történik.  

A támogatásban egyre nagyobb szerepet kapnak az új technológiai eszközök, például online portálok, 

videókonferencia, felvett órák, előadások. 

A támogatók támogatásának érdekében a Helsinki-i Egyetem évente kétszer tart Tanítási gyakorlat szimpóziumot, 

ahol az egyetemről, gyakorló iskolákból, további önkormányzati iskolákból minden érintettet összehívnak, hogy a 

terület aktuális fejlesztéseire közösen reflektáljanak (Jyrhämä, 2006). 

2. P@RABALE Project: Process Based Assessment through Blended Learning (Svédország) (1988-2005)  

A projekt a gyakorlatok formatív értékelésének erősítése, a hallgatók IKT-kompetenciáinak fejlesztése és a 

gyakorlatokban résztvevők együttműködésének ösztönzése céljából jött létre. A folyamat során a hallgatók a 

gyakorlat során szerzett tapasztalataik és a gyakorlathoz kapcsolódó didaktikai kurzus összekapcsolásával, a 

folyamatot lezáró államvizsga követelményeit figyelembe véve fogalmazzák meg és fogalmazzák újra tanulási 

céljaikat. A kurzus során a hallgatók együttműködését közös WEB 2.0 felületen szervezett tanulási alkalmak segítik, 

melynek során videokonferenciákat, portfóliót, video-beszámolókat és blogot használnak a kommunikáció 

támogatására. A mentorok és pedagógusképző oktatók szerepe a reflektív beszélgetések ösztönzése és szakmai 

támogatása (Hudson, 2008) 

A gyakorlat támogatásához biztosított segédanyagok egy része a gyakorlat minden szereplője számára 

felvilágosítást nyújt a gyakorlat rendszeréről, a végzett tevékenységekről, az értékelés szempontjairól, 

a jogi keretekről, stb. Ezek a komplex anyagok a gyakorlatban érintettek teljes köre számára nyújtanak 

tájékoztatást. (Stanford, 2013; The Teaching Council, 2013) 

Emellett a képzési programok olyan, a tanulási folyamatot segítő segédanyagokat is kiadnak, melyek 

inkább a hallgató tanulását támogatják a gyakorlat során. Itt jellemzően a következő tartalmak 

szerepelnek: 

 A gyakorlatról szóló rövid ismertető 
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 Határidők, feladatok listája 

 Kompetenciák lebontása a gyakorlatra 

 Gyakorlat során végzett tevékenységek 

 Megfigyelési szempontsorok 

 Reflexióhoz szempontsorok 

 Gyakorlat során szükséges nyilatkozatok sablonjai 

(pl. (Kayser, Herpell, & Kühne, 2010; Schied, 2013) 

7.2.1. Gyakorlóhelyen alkalmazott támogatási formák 

A gyakorlóhelyeken alkalmazott támogatási formákat vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg: 

a. A támogatás általában nem kizárólag a hallgató támogatását jelenti, itt is megjelenik a 

szervezeti keretek esetében már bemutatott komplexitás. A támogatás során fontos szerepet 

kap a mentorok/vezetőtanárok/ iskola számára nyújtott támogató tevékenységek megjelenése, 

melyek a képzési program egységességét hivatottak biztosítani. 

b. Támogató személyek csoportjába nem csak a mentor/vezetőtanár tartozik bele: a teljes iskola 

(ld. előző fejezet) mellett fontos szerepet kapnak a hallgatótársak, a támogatásban és 

értékelésben egyaránt. (Britton & Anderson, 2010; Conway et al., 2009) 

A hallgatói támogatás egyik formája a peer-coaching. A hallgatók itt háromfős csoportban vesznek részt a 

tevékenységben és az ehhez kapcsolódó megbeszéléseken, az egyik csoporttag végzi az adott 

tevékenységet, a másik megfigyel (coach), a harmadik a moderátor. A megbeszélések során a 

tevékenységet végző hallgató által előre megfogalmazott kérdések, szempontok mentén folyik a 

megbeszélés, melynek során a coach szerepet betöltő hallgató kérdéseket tesz fel, megosztja 

tapasztalatait, megfigyeléseit a tevékenységet végző hallgatóval, visszajelzéseket ad számára. A 

moderátor támogatja a beszélgetést.  (Britton & Anderson, 2010) 

7.2.2. Egyetemi felkészítő és kísérő tárgyak 

Az egyetemi felkészítő és kísérő tárgyak kapcsán a következő kérdéseket vizsgáltuk:  

 Hogyan történik az egyetemi oktatásban a felkészítés a gyakorlatokra? 

 Hogyan épülnek a gyakorlatot kísérő tárgyak a képzés szerkezetébe?  

 Mi a tantárgyak célja, tartalma?  

 Milyen munkaformákat, módszereket alkalmaznak e kurzusok során? 

 Hogyan történik ezek dokumentálása? 

Grossman és munkatársai (2009) kutatásukban a segítő szakmákra felkészítő képzésekben folyó 

gyakorlatok három típusát különböztették meg: 

 Reprezentáció: ide tartoznak azok a gyakorlattípusok vagy gyakorlatban végzett 

tevékenységek, melyek a hallgatók számára bemutatják a követendő gyakorlatot. (pl. tanórai 

megfigyelések, hospitálás, iskolai megfigyelések) 
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 Dekompozíció: olyan tevékenységeket végeznek a hallgatók, melyek a későbbi szakmai 

tevékenységek meghatározó résztevékenységei. (pl. feladattervek, óratervek készítése) 

 Közelítés a gyakorlathoz: ide tartoznak azok a tevékenységek, melyek során a hallgató 

támogatott körülmények között későbbi munkája gyakorlati tevékenységeit végzi. (mikrotanítás) 

a. A gyakorlati orientáció és a gyakorlatokkal történő szerves összefonódás következtében a 

gyakorlatot kísérő egyetemi kurzusok esetében is átalakulásról beszélhetünk. Az áttekintés 

alapján megállapíthatjuk, hogy egyes képzési programok a képzés egyetemi részét teljes 

egészében vagy jelentős részben a gyakorlatok köré strukturálják (főként az angolszász 

rendszerekben), más esetekben viszont részben megmaradnak a hagyományos 

pedagógusképző tárgyak és külön modulokba szerveződnek a gyakorlatkísérő szemináriumok 

(német modell). A teljes program felépítésében jelentkező eltérésekből következően mást 

sorolunk gyakorlatkísérő tárgy kategóriába a két típusban: az első esetben az egyetemi 

tanárképzési tárgyak egésze vagy jelentős része ide sorolható, a másodikban viszont bizonyos, 

a gyakorlati modulban szereplő kurzusok. (Korthagen, 2010; McDonald, Kazemi, & Kavanagh, 

2013) 

b. Egyre erősödő trend a tanárképzési kurrikulumokban a gyakorlat köré szerveződés: ez együtt 

jár az alapozó tárgyak (pedagógia, pszichológia, szakmódszertan) tanterven belüli helyének 

átrendezésével. E tárgyak egyre több programban a gyakorlatokkal párhuzamosan, azokkal 

egy időben és tartalmilag összekapcsolódva jelennek meg a tantervi hálóban. (NCATE, 2010) 

c. Mindkét modellben meghatározó a reflexió szerepe, a reflexióra felkészítés és a reflektív 

folyamatra építés. A reflektivitás a magyarországi tanárképzésben is meghatározó szerepet 

kap, ezért ennek elméleti kereteit nem tárgyaljuk. (ld. pl.Korthagen, 2010; Szivák, 2010) 

d. Mind a tevékenységeket, mind az értékelést tekintve meghatározó trend az IT alkalmazása a 

támogatásban és értékelésben. Ezen belül kiemelten fontos szerepet játszik a 

videofelvételekkel segített reflexió. (Christ, Arya, & Chiu, 2012; Smith et al., 2013) 
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8. Hallgatók a gyakorlatban 

8.1. Belépő hallgatók 

A vizsgált kérdések a következők: 

 Kik jelentkezhetnek a gyakorlatra?  

 Melyek az előfeltételek, ezt hogyan kell bizonyítani?  

A vizsgált képzési programok alapján a következő megállapításokat fogalmazhatjuk meg: 

g. A belépő hallgatókra vonatkozó előfeltételek kapcsán is érvényesül az egyetemi kísérő tárgyak 

esetében már tárgyalt kettősség: azokban a modellekben, melyek követő képzést alkalmaznak, 

más feltételei vannak a belépésnek, mint a párhuzamos képzést működtető modellekben. (pl. 

11.1) 

h. Az egyes gyakorlattípusok esetében eltérőek a belépés feltételei, a gyakorlatok eltérő 

funkcióiból következően. 

i. A követő képzések esetében a hallgatók előzetes, tananyagra vonatkozó ismereteinek, 

képességeinek vizsgálata (általában sztenderdizált vizsgával) a gyakorlati tevékenységeken 

belül az önálló tanítás megvalósításának feltétele.(Darling-Hammond, 2006) 

j. A tantárgyi vizsga, mint előfeltétel esetében az előzetes értékelés a szakos tanári 

kompetenciákra épül. 

k. Többnyelvű képzések és soknyelvű országok esetében megjelenik a nyelvi alapvizsga, mint a 

belépés feltétele. 

l. Az egészségügyi feltételeket részletesen szabályozzák a gyakorlatokba belépéshez kötődően. 

8.2. A gyakorlat során a hallgatók által végzett tevékenységek 

A vizsgált kérdések a következő voltak: 

− Milyen tevékenységeket végeznek a hallgatók a gyakorlat során, milyen arányban?  

− Ezek megválasztásban mennyire van szabadságuk az egyéni fejlődésükhöz kötődően?  

A tevékenységek vonatkozásában a következő általános tendenciákat állapíthatjuk meg:  

a. A hagyományos gyakorlathoz kapcsolódó tevékenység, a hallgató által végzett tanítás 

esetében a fokozatosság, a részelemekre bontás általános törekvése a képzéseknek. A 

mentor/vezetőtanár megfigyelése és a saját tanári tevékenység közé számos közbülső 

lépcső épül be, ezek közül meghatározó az órák egyes részelemeinek megtartása, az egy 

tanulóval végzett egyéni foglalkozás és a team-teaching (hallgatótárssal vagy 

vezetőtanárral/mentorral közösen), illetve e formák kombinációja. 

b. A hallgatói tevékenységek választhatósága egyensúlyt kíván megteremteni a tanulói 

érdekek és szükségletek, az iskolai és felsőoktatási szabályzatokban meghatározott 

keretek és a hallgató önállóságra, innovációra ösztönzése között. 
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c. A tevékenységek köre jelentősen bővül: nagy szerepet kapnak benne a teljes iskolai munka 

elemei (pl. értekezletek, megbeszélések, fejlesztésekbe bekapcsolódás)(Périsset & 

Lehmann, 2010; Ulrike Weyland & Wittmann, 2010) 

d. A tevékenységek folyamatában mindvégig jelen vannak a támogatás különböző formái. 

e. A hallgatótársak, mint támogató személyek szerepe jól definiált, a képzés minden 

szakaszában megjelenik.  

f. A gyakorlatok teljes spektrumában megjelenik a kutatásalapúság, a kutató tanári 

tevékenységekre történő felkészítés. A kutatások esetében domináns az akciókutatás-

jellegű vizsgálatok ösztönzése. 

g. A tevékenységek aránya és ezek meghatározottsága az egyes képzések között eltéréseket 

mutat: általános tendenciaként elmondható, hogy a teljesen önálló tanítás a képzés végén 

jelenik meg. 

A következő példák az egyes gyakorlattípusok során végzett tevékenységeket mutatják meg: 

először egy bevezető, pályaorientációt segítő gyakorlatot mutatunk be, majd egy képzés közepén 

elhelyezkedő gyakorlati félévet, végül egy két féléves képzés teljes gyakorlati rendszerét. 

Eingangspraktikum Jénai Egyetem 

A képzést megelőzően, vagy a képzés első félévében végzett bevezető, pályaorientációt segítő gyakorlat 

elvégzéséhez a következő tevékenységeket és gyakorlati terepeket javasolja az egyetem: pl. tanórán kívüli iskola 

tevékenységek, táborok, gyerekekkel-diákokkal foglalkozó egyesületekben végzett munka, óvodai tevékenység, 

gyermekkorházakban önkéntesség. 

A hallgatónak a tevékenységet dokumentálnia és elemeznie kell, a következő kérdésekre fókuszálva: 

− Milyen tevékenységeket végzett? 

− Milyen intézményt látogatott? 

− Milyen tanulókkal/gyerekekkel dolgozott? 

− Mi volt tevékenysége célja? 

− Mit tanult leendő tanárként az itt szerzett tapasztalatokból? 

Ezt a dokumentációt ajánlott elvinni a felvételi beszélgetésre, de nem kötelező. 

Praxissemester Jénai Egyetem 

A féléves összefüggő gyakorlat során egy intézményben 2-3 hallgató közösen dolgozik. A csoportalkotás 

szempontja, hogy legalább egy közös szakjuk legyen. A gyakorlat során mindvégig csoportban dolgoznak, a 

tanítások egy csoporttag tanít, a második és harmadik csoporttag megfigyeléseket végez. 

A gyakorlat értékelése a következőképpen történik: a hallgató portfóliót készít, ehhez kapcsolódóan írásban értékeli 

az iskola vezetése vagy az iskolában erre megbízott személy. Sikertelen gyakorlat esetén a hallgatóval a 

tanárképzési bizottság tanácsadó beszélgetést végez. 

Éves Gyakorlat a Stanford Egyetemen 

A képzés egy éves, a gyakorlatok és az elméleti képzés párhuzamosan zajlik. A tanév során a hallgatók 

fokozatosan kapcsolódnak be a tanár iskola munkájába, a következő tevékenységterületeken: 

− tervezés 



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

 

44 

− óravezetés 

− értékelés 

− kapcsolattartás szülőkkel 

A feladatok során fokozatos önállóságot kapnak, melynek lépéseit a mentorral és a szupervizorral egyeztetik. A 

gyakorlat minimum 5 nap önálló tanítási alkalommal zárul. A gyakorlat helyszínei olyan innovatív iskolák, amelyek 

az egyetem által támogatott fejlesztési projektekben is részt vesznek. Év közben lehetséges az intézmény váltása, 

melyet az egyetem szabályoz. 

A gyakorlat során a hallgatót minimum három alkalommal meglátogatja az egyetemi szupervizor és értékeli a 

fejlődését. A képzés egy hónapos nyári intenzív gyakorlattal zárul, melynek során a hallgatók egy iskolában 

vesznek részt gyakorlaton és ehhez kapcsolódnak az elméleti tárgyak. 

9. A gyakorlatok értékelése 

A gyakorlatok értékelésére alkalmazott megoldásokat a következő kérdések mentén vizsgáltuk: 

 Milyen eszközöket használnak az értékeléshez?  

 Ki értékel?  

 Melyek az értékelés kritériumai?  

 Milyen formában jelennek meg az értékelésben a tanári kompetenciák (maguknak a 

kompetenciáknak az értelmezése, esetleg röviden tartalma)? 

 Hogyan viszonyul az értékelés a képzést záró értékeléshez? Esetleg a folyamatos szakmai 

fejlődéshez (CPD)?  

A gyakorlatok értékelésére általában hatnak azok a felsőoktatás-pedagógiai trendek, melyek az 

értékelés vonatkozásában kimutathatóak. Ezek közül meghatározó az értékelés általános elmozdulása 

a megszerzett ismeretek vizsgákon történő értékelésétől a kontextusba helyezett, komplex és a 

megszerzett kompetenciákat vizsgáló értékelési formák felé, mint például a képzést záró portfólió, 

tanulási napló, reflektív napló. (Gordon et al., 2009) 

Az értékelés konstruktív folyamatként történő értelmezése esetében a következő három célt 

különböztethetjük meg: 

 elszámoltathatóság céljából végzett értékelés 

 fejlesztési céllal végzett értékelés 

 értékelés, mint új tudásteremtés 

(Hudson, 2008, p. 356) 

A gyakorlatok esetében mindhárom cél megjelenhet az egyes pedagógusképzésekben, azonban 

általában elmondható, hogy az elszámoltathatóság érdekében végzett, inkább szummatív 

megoldásokat tartalmazó értékelési formák azokban a képzési formákban jelennek meg, ahol a képzés 

idejének rövidsége miatt nincs lehetőség az időigényesebb, bár a hallgatók fejlődését jobban támogató 

értékelési formák alkalmazására.  

A gyakorlatok értékelése esetében a diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés kapcsán 

egyaránt változási tendenciák mutatkoznak: 
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a. A hosszabb, összefüggő gyakorlat esetében megjelennek diagnosztikus értékelési formák. 

Ebben meghatározó a sztenderdek szerepe.  

b. Megjelennek olyan megoldások (pl. Melléklet 12.3;12.4), melyek a sztenderdeknek adott 

szintjének történő megfelelés a gyakorlatba történő belépés feltétele, ennek érdekében 

meghatározzák a sztenderdek minimum-szintjét a képzés egyes szakaszaira vonatkozóan. 

(Bosse, 2011) 

c. Azokban a képzésekben, amelyek tanári sztenderdekkel rendelkező országokban zajlanak, a 

képzés sztenderdjei ezekhez illeszkednek, de meghatározzák a szakmai fejlődés során 

elérendő szinteket.  

d. Az értékelés során általános tendencia a kritériumok előzetes, részletes meghatározása (pl. 

Melléklet 12.1.) 

e. A belépés feltételeként megjelennek egyes képzési modellekben a megelőző szakaszt lezáró, 

szummatív értékelési megoldások. Ennek a formának jelentős szerepe van az alternatív 

képzési utakat, rövid tanulási utakat lehetővé tevő rendszerekben, illetve a követő képzésben 

(pl. Melléklet 12.1). A gyakorlatot megelőző, főként az ismeretek szintjét értékelő vizsgák 

funkciója, hogy biztosítsa az eltérő képzési utakból érkező hallgatók tanítás tartalmaival 

kapcsolatos ismereteinek egységes elsajátítását.  

f. A gyakorlatok értékelésében általános tendencia a formatív jelleg erősítése. Ennek domináns 

eszköze a képzést záró portfólió. Emellett megjelennek olyan kisebb értékelési egységek is, 

(például tanulási napló, blog) melyek a formatív jelleget, tehát a javíthatóságot és a hosszabb 

tanulási szakasz produktumainak vizsgálatát erősítik. (Hudson, 2008; Weiland, Hudson, & 

Amador, 2014) 

g. Az értékelésben az IT-alkalmazások hatására megjelennek olyan kollaboratív, formatív vagy a 

tudásteremtés céljából végzett értékelést szolgáló megoldások, mely a résztvevők közötti 

együttműködést is támogatják. (Zeichner, 2010) 

h. A szummatív értékelés vonatkozásában általános tendencia az értékelésben a megfelelőség 

vizsgálata, azaz osztályzattal történő értékelés helyett a „megfelelt-nem felelt meg”, vagy a 

„megfelelt-fejlesztésre szorul-nem felelt meg” kategóriák alkalmazása. Ez jellemzi a 

gyakorlatkísérő tárgyak értékelését is.  

Finnországban a gyakorlatok értékelésében a központi cél a jelöltek szakmai fejlődésének támogatása, 

így az értékelési kritériumok erőteljesen építenek a jelöltek saját szakmai céljaira, fejlődésük 

megfigyelésére, a kapott visszajelzésekre és a saját pedagógiai gondolkodás értékelésére. A Jyväskyläi 

Egyetem tanárképzésében az értékelés során figyelembe veszik: 

− A nevelési-oktatási, tantárgypedagógiai elméletek megértését, alkalmazását a gyakorlatban 

− A tanulókkal, társakkal és tanárokkal folytatott interakciókat 

− A saját tanítási filozófia megalkotását 

− A kutató megközelítést. 
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A finn egyetemeken a hallgatók a képzés elején oktatói támogatással készítenek egy személyes 

fejlődési tervet, mely a tudatos célkitűzést, a saját tanulásért való felelősségvállalást, az önismeretet 

erősíti. A finn pedagógusképzésekben általában a gyakorlatok kezdetekor is a jelöltek saját szakmai 

célokat fogalmaznak meg, melyek később az értékelésben is szerepet játszanak (Jyrhämä, 2006). 

A gyakorlatok értékelés általában kétfokú skálán történik: sikeres – nem sikeres (pass – fail). A Helsinki-

i Egyetem tanítóképzésén három fokozatú skálát hoztak létre: sikeres, kiegészítésre szorul, nem 

sikerült. A kiegészítésre szorul kategóriát, akkor adják, ha a jelölt vagy a saját maga által kitűzött célokat 

nem érte el, vagy ha a gyakorlat feladatait nem végezte el maradéktalanul (Jyrhämä, 2006).  
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10. Összegzés 

Az áttekintés alapján megállapítható, hogy a pedagógusképzésben általános globális tendencia a 

gyakorlat időtartamának és jelentőségének növekedése a képzésben. A gyakorlatok szerkezete és 

struktúrája a követő és párhuzamos képzési szerkezetben eltérő szerkezetet mutat, azonban 

szemléleti kereteiket tekintve az eltérő szerkezeti felépítésű képzések is azonos irányokat követnek. 

A gyakorlatok a kurrikulumokba különböző struktúrában épülnek be, azonban meghatározó 

törekvés a gyakorlat egyidejűsége és kapcsolódása az elméleti tárgyakhoz. A párhuzamos 

képzések esetében (a képzés időtartamának hosszából következően) megjelenik a 

pályaorientációs gyakorlat. A gyakorlatok kialakításában fontos szerepet játszanak a sztenderdek, 

mint a tevékenységek, mind az értékelés során. 

A gyakorlatok elmozdulnak a tanításról a teljes iskolai működésbe történő bekapcsolódás felé. A 

tevékenységekre a fokozatos egymásra épülés, a hallgató szükségleteihez igazodó tanulási utak 

kialakítására törekvés. A pedagógusok feladatainak átalakulásából következő tevékenységekre 

felkészítő elemek (pl. kutatás, innováció) megjelennek a gyakorlatban is.  

A gyakorlatok támogatása komplex rendszerben valósul meg, melyben a felsőoktatási intézmény 

és a közoktatási intézmény közt különböző együttműködési formák jönnek létre. Az együttműködés 

során kiemelkedően fontos a résztvevők közti partnerségi viszonyok kialakulásának támogatása. A 

gyakorlatot támogató intézmények közti kapcsolódás összefonódik a kutatással és fejlesztéssel, a 

partnerség gyakran ezen alapul. A gyakorlat támogatásában új szereplők jelennek meg, például a 

tutor vagy szupervizor. 

Az értékelésben meghatározó a sztenderdek szerepe, azokban a képzésekben, ahol országos 

tanári sztenderdek is vannak, ehhez igazodnak a tanárképzési sztenderdek is. Ahol alkalmaznak 

sztenderdeket, ott ezek szerepe a gyakorlatok értékelésének minden területén megjelenik. Emellett 

domináns trend az értékelés elmozdulása a formatív megoldások felé, mely a jelölt fejlődését segítő 

értékelési formákban jelenik meg. 
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11. Előzetes ajánlások 

Oktatáspolitikai ajánlások: 

1. Az iskolai gyakorlatok szabályozása a jelenlegi magyarországi pedagógusképzésben az 

elméleti tárgyakat követő gyakorlat irányába befolyásolja a képzést. Javasoljuk a gyakorlatok 

szabályozási kereteinek átalakítását, olyan gyakorlati elemek szabályozási kereteinek 

megteremtését, mely a képzés teljes spektrumában lehetővé teszi a különböző gyakorlati 

formák megjelenését. (3.5.a.; 3.5.b.). Ezzel párhuzamosan javasoljuk a gyakorlatok képzési 

rendszerben történő átgondolását, valamint egymáshoz való viszonyuk értelmezését. 

2. Ezen belül javasoljuk a képzés elején a pályaorientációt segítő gyakorlatok szabályozási 

kereteinek megteremtését. (3.5.c) 

3. A sztenderdek esetében javasoljuk országos egyeztetést követően a képzés szintjeire lebontott 

sztenderdek meghatározását. (6.a-c) 

4. A jelenlegi az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat esetében („gyakorlati tapasztalatokra 

épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása 

mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat”)11 a 

támogató tevékenységek részletes szabályozása és finanszírozása hiányzik. Javasolt ennek 

kidolgozása. (4.1.a-f) 

5. Javasolt a gyakorlatok során a felsőoktatási intézmény oktatója (szupervizor, tutor) 

feladatkörének meghatározása és az ehhez szükséges speciális finanszírozási keretek 

biztosítása. Ennek érdekében javasolt a felsőoktatási törvényben jelenleg meghatározott 

konzultáció, ment tevékenység (Ftv 14.26§) bővítése törvényi kereteinek megteremtése a 

pedagógusjelölt hallgatók hatékonyabb támogatásának érdekében. (4.1.g.) 

Ajánlás a felsőoktatási intézmények számára: 

6. A képzés során fontos a szintek meghatározása, az egymásra épülés, mely a gyakorlatok során 

is kiemelt jelentőséget kap. Érdemes ehhez a gyakorlat céljait, a fejlesztendő 

kompetenciaterületeket az elérni kívánt fejlesztési szinteket is definiálva, egymásra épülve 

meghatározni. (3.5.c) 

7. A gyakorlat során ajánlott elkerülni a jelölt egyedül végzett tevékenységeit, és minél több 

támogatott (mentor vagy tanulótárs által megfigyelt) tevékenységet javasolt végezni. Ennek 

további segítéséhez az adott tevékenységhez szorosan kapcsolódó megbeszélés szervezése 

szükséges. (5.2.b) 

8. A tanári pályára felkészítő gyakorlatok során a jelölt tevékenységeit minél tágabban, a tanári 

tevékenységek teljes spektrumát felölelve célszerű megszervezni. (5.2.c) 

                                           
112. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez 2.2. 
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9. A szervezeti kereteket vizsgálva érdemes a felelősségeket, hatásköröket minél jobban 

megosztani a képzés résztvevői között, ezzel is ösztönözve az együttműködést. Ez a képzés 

egységes szemlélete kialakulásának feltétele. (4.1.a) 

10. Javasoljuk a gyakorlat szereplői számára olyan egységes tájékozató anyag kidolgozása, mely 

a résztvevők tevékenységeit, jogait és kötelességeit részletekbe menően szabályozza. ( 

11. Javasoljuk a tájékoztatás, kapcsolattartás IT-támogatása kidolgozását. (4.2.b, 6.g.) 

12. Javasoljuk, hogy a gyakorlatba minden esetben épüljenek be a követelmények szintjén a jelölt 

kutatási tevékenységei. Itt az akciókutatás-jellegű vizsgálatok megvalósítása javasolt, erre az 

egyetemi képzésben szükséges felkészíteni a hallgatókat. (4.1.b) 

13. Javasoljuk az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat mellé szupervíziós rendszer kifejlesztését, 

mely egyéni tanácsadásra is lehetőséget ad. (4.1.f) 

14. Javasoljuk a hallgatótársak által a gyakorlat során nyújtott lehetséges támogatási formák 

részletes vizsgálatát és megoldási alternatívák kidolgozását. (5.2.e) 

15. Javasoljuk, hogy a tanítási gyakorlatért felelős szervezeti egység teremtse meg annak 

feltételeit, hogy a jelölt videofelvételeket készíthessen saját tanításáról a gyakorlóiskolában. 

Ennek személyiségi jogi feltételeit érdemes áttekinteni és szabályozni.  (6.g) 

16.  Szükségesnek látjuk értelmezni a gyakorlatok egyes szereplőinek nézőpontjából a gyakorlatok 

szerepét, hogy ezen keresztül megfogalmazhatóbbá váljanak az előnyök, felelősségi körök. 
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12. Mellékletek 

12.1. Megfigyelési szempontok a Brigtoni Egyetem gyakorlatán az önálló tanítás értékeléséhez 

 

Grade 1  Grade 2  Grade 3: Requires improvement to meet Good 

(Grade 2) 

The trainee teacher has consistently high 

expectations of all pupils. 

 

 Drawing on excellent subject knowledge, 

the trainee teacher plans astutely and sets 

challenging tasks based on systematic, 

accurate assessment of pupils’ prior skills, 

knowledge and understanding. 

 

 

 They use well judged and often 

imaginative teaching strategies that, 

together with sharply focused and timely 

support and intervention, match individual 

The trainee teacher has high expectations of all pupils.  

 

The trainee teacher uses their well developed subject 

knowledge and their accurate assessment of pupils’ 

prior skills, knowledge and understanding to plan 

effectively and set appropriatelychallenging tasks.  

 

 

They use effective teaching strategies that, together 

with appropriately targeted support and intervention, 

match most pupils’ individual needs so that pupils 

learn well.  

 

 

The trainee teacher’s expectations enable most pupils 

to work hard and achieve satisfactorily and encourage 

them to make progress. 

 

 The trainee teacher’s subject knowledge is secure.  

Attention is given to the careful prior assessment of 

pupils’ learning but there is evidence that this is not 

rigorous enough resulting either in some unnecessary 

repetition of work for pupils or tasks being planned and 

set that do not fully challenge, or are too difficult, 

leading to pupils becoming frustrated & demotivated. 

 

Teaching strategies ensure that pupils are fully 

engaged and their individual needs are usually met. 
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needs accurately. Consequently, pupils 

learn exceptionally well.  

 

The trainee teacher generates high levels 

of enthusiasm for, participation in and 

commitment to learning. Teaching 

promotes pupils’ high levels of resilience, 

confidence and independence when they 

tackle challenging activities. 

 

The trainee teacher systematically and 

effectively checks pupils’ understanding 

throughout the lesson, anticipating where 

they may need to intervene and doing so 

with notable impact on the quality of 

learning. 

 

 

Time is used very well and the opportunity 

is taken to successfully develop and 

extend crucial skills, (including pupils 

The trainee teacher enthuses and motivates most 

pupils to participate. Teaching generally promotes 

pupils’ resilience, confidence and independence when 

tackling challenging activities.  

 

The trainee teacher regularly listens astutely to, 

carefully observes and skilfully questions groups of 

pupils and individuals during the lesson in order to 

reshape tasks and explanations to improve learning.  

 

 

Teaching consistently deepens pupils’ knowledge and 

understanding and teaches them a range of skills. The 

opportunity is taken to develop crucial skills, (including 

pupils being able to use their literacy and numeracy 

skills where relevant in the lesson) 

 

 

Appropriate homework (where applicable to the 

lesson) contributes well to pupils’ learning. 

The trainee teacher demonstrates clear thinking in 

setting lesson objectives and expectations, conveying  

these and all associated teaching in a manner which 

makes them accessible to all pupils. 

 

The trainee teacher monitors pupils’ work during the 

lesson, picking up any general misconceptions and 

adjusts their plans accordingly to support learning. 

These adaptations are usually successful but 

occasionally are not timely or relevant and this slows 

learning for some pupils.. 

 

The opportunity to develop crucial skills, (including 

pupils being able to use their literacy and numeracy 

skills where relevant in the lesson) may not be taken 

consistently. 

 

The trainee teacher carefully deploys and liaises with 

any available additional support and sets appropriate 

homework; these contribute reasonably well to the 
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being able to use their literacy and 

numeracy skills where relevant in the 

lesson ). 

 

 

 

 Appropriate homework (where applicable 

to the lesson) contributes very well to 

pupils’ learning.  

 

There is evidence of marking and 

constructive feedback from the trainee 

teacher which enables pupils to 

understand how to improve their work, 

encouraging high levels of engagement 

and interest. 

 

 There is evidence of regular, accurate assessment of  

pupils’ progress so that pupils know how well they 

have done and what they need to do to improve.  

quality of learning for pupils, including those with 

special educational needs.  

 

There is evidence that pupils are informed about the 

progress they are making and how to improve further 

through marking and dialogue that is usually timely and 

encouraging. This approach ensures that most pupils 

want to work hard and improve. 
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12.2. Előfeltételek a Stanford Egyetem gyakorlatához 
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12.3. A Berlini Egyetem által meghatározott kompetenciák a hosszú tanítási gyakorlathoz (Vorbereitungsdienst) 
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12.4. Gyakorlatra lebontott sztenderdek Kalifornia Államban 

 (http://www.pacttpa.org/_main/hub.php?pageName=Rubrics#Rubrics) 

("Performance Assessment for California Teachers - Supporting Documents for Candidates," 2013/14) 

PLANNING ESTABLISHING A BALANCED INSTRUCTIONAL FOCUS 

EH1: How do the plans support student learning of developmentally appropriate12 analytic reasoning skills in history or social science?  (TPEs 

1,4,9)  

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

 The standards, learning objectives, 

learning tasks, and assessments 

either have no central focus or a 

one-dimensional focus (e.g., solely 

on facts or planning activities that do 

not engage students in the use of 

analytic reasoning skills). 

 The standards, learning objectives, 

learning tasks, and assessments have 

an overall focus that is primarily one-

dimensional (e.g., learning facts or a 

singular interpretation of a topic in 

history/social science). 

 The focus provides students an 

opportunity to use facts and 

concepts to make interpretations or 

judgments about a topic in history 

or social science. 

 Learning tasks or the set of 

assessment tasks focus on multiple 

dimensions of history-social science 

learning through clear connections 

among facts, concepts, 

interpretations, and judgments about 

a topic in history or social science.  

 A progression of learning tasks and 

assessments is planned to build 

understanding of the central focus of 

the learning segment. 

 Bothlearning tasks and the set of 

assessment tasks focus on multiple 

dimensions of history-social science 

learning through clear connections 

among facts, concepts, 

interpretations, and judgments about  

a topic in history or social science. 

 A progression of learning tasks and 

assessments guides students to build 

deep understandings of the central 

focus of the learning segment. 

  

                                           
12Both the content and skills that are the focus of the learning segment should be appropriate for the grade level taught (K-2; 3-5; 6-8).  Candidates and scorers should consult the “Historical and 
Social Sciences Analysis Skills” on pages 1-2 and 21-22 of the History-Social Science Content Standards for California Public Schools.  
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PLANNING MAKING CONTENT ACCESSIBLE 

EH2:  How do the plans make the curriculum accessible to the students in the class?  (TPEs 1,4,5,6,7,8,9) 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

 Plans refer to students’ experiential 

backgrounds13, interests, or prior 

learning14 that have little or no 

relationship to the learning segment’s 

standards/objectives. 

OR 

 There are significant content 

inaccuracies in plans that will lead to 

student misunderstandings. 

 Plans draw on students’ experiential 

backgrounds, interests, or prior 

learning to help students reach the 

learning segment’s 

standards/objectives. 

 Plans for implementation of learning 

tasks include support15 to help 

students who often struggle with the 

content. 

 Plans draw on students’ prior learning 

as well as experiential backgrounds 

or interests to help students reach the 

learning segment’s 

standards/objectives. 

 Plans for learning tasks include 

scaffolding or other forms of 

structured support16to provide 

access to grade-level 

standards/objectives. 

All components of Level 3 plus: 

 Plans include well-integrated 

instructional strategies that are 

tailored to address a variety of 

specific student learning needs. 

 

PLANNING DESIGNING ASSESSMENTS 

EH3:  What opportunities do students have to demonstrate their understanding of the standards/objectives?  (TPEs 1,5,11) 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

                                           
13   Cultural, linguistic, social, economic 
14   In or out of school 
15   Such as strategic groupings of students; circulating to monitor student understanding during independent or group work; checking on particular students. 
16   Such as multiple ways of representing content; modeling strategies for interpreting primary sources or history-social science data; providing graphic organizers, rubrics, or sample work. 
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 There are limited opportunities 

provided for students to learn what is 

measured by assessments. 

OR 

 There is a significant mismatch 

between one or more assessment 

instruments or methods and the 

standards/objectives being assessed. 

 Opportunities are provided for 

students to learn what is assessed. 

 It is not clear that the assessment of 

one or more standards/objectives go 

beyond surface-level 

understandings. 

 Opportunities are provided for 

students to learn what is assessed. 

 The assessments allow students to 

show some depth of understanding 

or skill with respect to the 

standards/objectives. 

 The assessments access both 

productive (speaking/writing) and 

receptive (listening/reading) 

modalities to monitor student 

understanding. 

All components of Level 3 plus: 

 Assessments are modified, adapted, 

and/or designed to allow students 

with special needs opportunities to 

demonstrate understandings and skills 

relative to the standards/objectives. 
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14. Fogalomtár 

Fogalom a tanulmányban Német Angol 

Pedagógusképzés:  Lehrerbildung, 

Lehrerausbildung 

Initial Teacher Education vagy 

Pre-Service Teacher Education: 

a pedagógusképzés 

felsőoktatási intézmény által 

szervezett és vezetett szakasza  

felsőoktatási intézmény: felsőfokú 

pedagógusképző intézmény 

  Higher Education Institute 

(HEI) 

folyamatos szakmai fejlődés, 

életpálya: azok a formális és 

nonformális tanulási formák, melyen 

az élethosszig tartó tanulás elveit 

követve a tanárok pályájuk során 

végighaladnak 

 Continous Professiona 

Development (CPD) 

hallgató: pedagógusképzésben 

résztvevő hallgató 

 student teacher, teacher 

candidate 

tutor: hallgató egyéni támogatásában 

részt vevő egyetemi oktató 

 tutor, supervisor 

iskolai gyakorlat Praktikum: az egyetemi 

képzésbe épülő 

gyakorlat 

Vorbereitungsdienst: az 

egyetemi képzést követő 

gyakorlat 

school placement, practicum, 

clinical work 

mentor/vezetőtanár  co-operating teacher. mentor 

tanuló: a gyakorlat helyszínén 

(köznevelési vagy szakképző 

intézményben) tanuló diák 

 lerner 

team-tanítás: két vagy több tanár vagy 

hallgató közös tervező, szervező és 

értékelő tevékenysége, azonos 

osztályra, tanulócsoportra 

vonatkozóan 

team-teaching team-teaching 
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párhuzamos képzési modell: a tanári 

képzés és a szaktárgyi képzés egy 

képzésbe illeszkedik 

 concurrent model 

követő képzés: a tanári képzés a 

szaktárgyi képzést követi 

 consecutive model 

 

 


