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T Á J É K O Z T A T Ó  
AZ ÖSSZEFÜGGŐ KOMPLEX TANÍTÁSI GYAKORLATRÓL 

BTA1245, BTA1245L 
(régi kódok: TAB1911, TAB1911L) 

Tanító BA nappali és levelező tagozat 

 

 

1. A gyakorlat időtartama 

A gyakorlatot február 13. és április 6. között kell teljesíteni (8 hét). 

 

2. A gyakorlat helyszíne 

A gyakorlat helyszíne olyan oktatási intézmény lehet, amellyel a Nyíregyházi Egyetem 

erre vonatkozó megállapodást kötött.  

A gyakorlóhely nem lehet azonos a hallgató munkahelyével. 

 

3. A gyakorlóhely kiválasztása  

A gyakorlóhelyet a Bessenyei György Tanárképző Központ honlapján elérhető 

gyakorlati képzési felületen kell kiválasztani. 

A hallgatók Neptun-üzenetet kapnak, amelyben a BGYPK tájékoztatást ad a 

gyakorlóhelyek listájának elérhetőségéről, a teendőkről és a határidőkről. 

 

A feltételek ellenőrzése, a gyakorlóhelyekkel történő egyeztetések után legkésőbb 

január harmadik hetére elkészül a végleges beosztás, amely a BGYPK honlapján érhető 

majd el. 

 

4. A gyakorlat teljesítésének igazolása 
A gyakorlat teljesítését a Gyakorlati képzési naplóban található Igazolás kitöltésével, 
aláíratásával (aláírás+pecsét!) kell igazolni (35-39. oldal).  
(A napló elektronikus változata elérhető az Óvó- és Tanítóképző Intézet honlapján az 
Iskolai gyakorlatok  Gyakorlati képzési napló menüben is.) 
Az Igazolást április 20-ig kell bemutatni az Óvó- és Tanítóképző Intézet gyakorlati 
képzésért felelős oktatójának (dr. Nagy Balázs). 
 
 
Határidők:  
Gyakorlóhely kiválasztása/változtatás igényének bejelentése: 2022. november 27. 
Igazolás bemutatása: 2023. 04. 20.  
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5. A gyakorlat során elvégzendő feladatok 

A gyakorlaton teljesítendő feladatok felsorolása megtalálható a tantárgyleírásban, és a 

Gyakorlati képzési naplóban. A konkrét követelményeket a szakvezetők (mentor, ill. 

konzulens) határozzák meg.  

Tanítás: 

Általános tantárgyak 

1-4. osztály  

 magyar nyelv és irodalom 12 óra 

 matematika 8 óra 

 természetismeret 4 óra 

 ének-zene 4 óra 

 technika 4 óra 

 testnevelés 4 óra 

 vizuális nevelés 4 óra 

Műveltségterületi tantárgy 

 1-6. osztály 10 óra 

Összesen:  50 óra 

Egyéb foglalkozás: 5 óra 

 

6. A gyakorlat értékelése 

A gyakorlat értékelését az összefüggő tanítási gyakorlat egészét koordináló mentor, 

valamint a műveltségterületi gyakorlatot vezető konzulens végzi, szöveges értékelés és 

minősített aláírás formájában. A hitelesítő iskolai pecsét, az aláírások, valamint az 

értékelés hiányában az igazolás érvénytelen. 

Az Igazolás alapján az érdemjegyet az Óvó- és Tanítóképző Intézet gyakorlati képzésért 

felelős oktatója jegyzi be a Neptun tanulmányi rendszerbe. 

 

Nyíregyháza, 2022. december 5. 

 

 Dr. Nagy Balázs Imre Rubenné dr. 
 gyakorlati képzési felelős, adjunktus  intézetigazgató, főiskolai tanár 


