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A gyakorlat célja 
A pályaismereti gyakorlat célja, hogy a tanár szakos hallgatók „kipróbálhassák” magukat: ismerjenek meg 

tipikus és váratlan pedagógiai helyzeteket, találkozzanak nevelőként is gyerekekkel, fiatalokkal, gyűjtsenek 

minél több élményt, mely későbbi munkájukat segíti. 

 

Mi számít a pályaismereti gyakorlat első részének? 
A gyakorlat során a hallgató 5 munkanapot tölt egy általa kiválasztott, vagy a HTK által ajánlott nyári 

gyermek- vagy ifjúsági táborban. Feladata, hogy szakképzett pedagógusok irányítása mellett részt vegyen 

tanításon kívüli pedagógiai folyamatokban, megfigyelje az ott zajló munkát.   

Elfogadunk minden jól dokumentált, ellenőrizhető nevelői tevékenységet, melynek során a hallgató 
gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozik (pl.: cserkész őrs, csapat vezetőjeként, „Regnumos” csoport 

vezetőjeként, vagy egy általános-, illetve középiskola túravezetőjeként, stb.).. Amennyiben a hallgató nem 

tudja megítélni, elfogadható-e gyakorlatnak az általa kiválasztott tevékenység, a gyakorlat megkezdése előtt 

forduljon a Tanárképző Intézet oktatóihoz tanácsért!    

 

A gyakorlat időtartama 
A gyakorlat 30 óra (5x6=30 óra). Ez nyáron vagy év közben, egy héten át, napi hat órás gyakorlatot (és az 

arra való készülést), táboroztatást, foglalkozást jelent. Természetesen a gyakorlat lehet ennél hosszabb is, 

akár bentlakásos táboroztatás is. 

 

A hallgató feladatai 
A hallgató a gyakorlat során többrétegű nevelői feladatokat lát el, ebbe tartoznak: a tábor életének 

szervezése, a gyerekekkel való foglalkozás, felügyelet, programok szervezése, adott esetben a szülőkkel való 

kapcsolattartás stb..    

 
A pályaismereti gyakorlat elvégzése minden tanár szakos hallgató számára kötelező. 

Amennyiben az előírásoknak megfelel, korábbi nevelői gyakorlatot is érvényesíteni lehet, ha az nem esik a 

pedagógiai stúdiumok megkezdésénél korábbi időszakra. 

 

 

A Pályaismereti gyakorlat dokumentációja 
A dokumentáció tartalmazza a gyakorlat elemző bemutatását: derüljön ki belőle, hogy a hallgató milyen 

gyakorlatot végzett, hol teljesítette, kinek a szakmai felügyelete alatt, mennyi ideig tartott a gyakorlat, a 

hallgató milyen feladatokat látott el. (Ehhez csatoljon hivatalos igazolást is.) Fontos, hogy ne pusztán 

naplószerű felsorolást tartalmazzon a benyújtásra kerülő dokumentáció, hanem pedagógiai elemzést is 

nyújtson: kívánatos a pedagógiai szempontból fontos helyzetek, esetek leírása, elemzése, illetve egy nevelt 

részletes bemutatása. A dokumentáció tartalmazza a hallgató önreflexióját is. A dokumentációhoz 

mellékelhető kép-, illetve hanganyag. Terjedelem min. 5 gépelt oldal.  

 
A gyakorlat elismertetése 
A HTK abban az esetben ismeri el a gyakorlatot, ha a hallgató a kiírt határidőig a gyakorlat egészéről 

részletes dokumentációt nyújt be. Ez azt jelenti, hogy a hallgató a Pályaismereti gyakorlat teljesítését 

bemutató dokumentációt összesítve, spirálozott formátumban, egy példányban adja le a HTK Dékáni 

Titkárságán.  

A beadás határideje: 2012. december 10. (aki a 2012/13-as tanév I. félévében veszi fel a tárgyat), ill. 2013. 

május 10. (aki a mintatanterv szerint a 2012/13-as tanév II. félévében veszi fel a tárgyat) 

 


