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• a „kályha”, a tanári mesterszak képzési 
struktúrája

• kik vagyunk? – szervezeti kérdések

• mit akarunk? – a gyakorlat szervezése, 
támogatása

• mit kínálunk? – a gyakorlat finanszírozása

Miről lesz szó?



A tanári mesterszak 
képzési struktúrája

1. szakterület = alapképzési szak

120 kr

2. szakterület

50 kr

tanári 

alapozó

10 kr

szakterületi 

modul 1.

40 (30) kr

szakterületi 

modul 2. 

40 (50) kr

ped-pszi 

modul

40 kr

gyakorlat

30 kr

MA Tanári szak 150 kr

BA/BSc szak 180 kr



A tanári mesterszak 
képzési struktúrája

a képzés típusa félév

kreditszám

összes
1. 

modul
2. 

modul
ped-
pszi.

gyak.

BA/BSc + TMA2 5 150 30–50 30–50 40 30

MA/MSc/e + TMA1 3 90
30 

(+10)
40 20

Tf + TMA1azonos 2 60 30 10 20

Tf + TMA2 azonos 3 90 30 30 10 20

Tf/Te + TMA1új 2 60 40 10 10

TMA2 + TMA1új 2 60 40 20

f/BA(más ped.)+ T1új 3 90 50 20 20



Szervezeti kérdések

TÁMOP 4.1.2/B 
Pedagógusképzési 
hálózat Közép-
Magyarországon

tanári mesterszak

Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar

Pedagogikum 
Központ

PRK

Karok: BTK, BGGYK,
IK, PPK, TTK Testületek



Szervezeti kérdések

ELTE 

• Pedagogikum Központ OTF Tanárképzési Osztály

• Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi 
Intézet, Pszichológiai Intézet, modulfelelősök

• szakterületi modulfelelősök, szakmódszertanosok / szak-
módszertani központok

ISKOLA

• igazgató, tanárképzési felelős

• mentor(ok)
• fenntartó



Szervezési kérdések

• az iskola kiválasztása, szervezeti kultúra, elfogadó, a 
tanárképzés elveivel, módszereivel azonosuló iskola 
és vezetés, a fenntartó hozzájárulása

• mentorok kiválasztása (2015-től: pedagógus-
szakvizsga, mentorfelkészítés) 

• minőségbiztosítás, támogatás, monitoring 

• infrastrukturális feltételek biztosítása 

• gyakorlatszervezés, szerződéskötés 

• tantárgyfelosztás, órakedvezmény 



Szervezési kérdések

• szakterületi változatosság

• a gyakorlat kezdése, lemondása, időtartama 
(17/10/5 hét) 

• heti elfoglaltság 40 óra (iskolai, egyetemi, önálló 
munka)

• kapcsolattartás a mentorral

• tanításkísérő szemináriumok

• bemutatóóra

• dokumentáció (portfólió, fejlődési terv, heti 
igazolólap, jegyzőkönyv, minősítés)



Finanszírozás

• a gyakorlatra nincs elkülönített finanszírozás;
normatíva vs költségtérítés (340 vs 180–220 eFt/fé) 

• modulonként, mentor és iskola díjazása (modulonként 
100 eFt/fé + járulék) pénzeszközátadással – saját 
iskola

• egyéb költségek (rezsi, kurzusok, ktg-térítés)

• a „kettős finanszírozás” kérdése

• a hallgató díjazása (Ftv. 48. §, szakmai gyakorlati öd.)

• intézményi „haszon”: többlet munkaerő, szakmai 
tapasztalat, intézményfejlesztés



http://tanulmanyi.pk.elte.hu/

http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu



• A pedagógus munkakörben foglalkoztatott hallgatókra 
vonatkozóan: - Jogi értelemben a saját óráin tudja 
elvégezni a gyakorlatot? 

• Milyen felelőssége van a hallgatónak az iskolában?

• Az órafelosztásban kinek a nevén szerepelnek ezek az 
órák? 

• Ki kap(hat)ja érte a fizetést? 

• Ha magasabb az óraszáma, mint amennyit a gyakorlat 
kerete enged, az jelenthet-e problémát? 

• A finanszírozás összege hogyan függ össze azzal, hogy 
alkalmazott-e a hallgató?

• Ha foglalkoztatott, akkor mindenképp 50%? Vagy csak 
akkor, ha nem ELTE partneriskolában foglalkoztatott?

Kérdések



• Várhatóan mekkora adminisztrációs terhet ró az iskolára 
az együttműködés?

• Ha két intézményben teljesíti a hallgató a gyakorlatot, 
lehetséges-e ennek tömbösített elosztása?

• Mekkora intézmény, a mentor döntési felelőssége a 
szakmai program összeállításában?

• Értékelik-e a mentort és az intézményt a gyakorlat után 
(pl. hallgatói kérdőív)?


