
 

 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

KÖZÖSSÉGI PEDAGÓGIAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN 

A GYAKORLAT LEÍRÁSA 

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről szóló 2013. évi 8.számú EMMI rendelet 2. mellékletének 2.2.b) pontjának értelmében az 
iskolai gyakorlatok egyik formája a képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat. 

2013-tól kezdődően rendelet írja elő a tanári képzésben résztvevő hallgatók számára közösségi 
pedagógiai gyakorlat teljesítését. A rendelet értelmében a „képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai 
gyakorlat szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesíthető közösségi szolgálat, mely egy adott tanulói 
korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) 
szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat” (158/2013. (I. 30.) 
EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről). 

A képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat az általános és középiskolai korosztály 
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök stb.) szervezési, vezetési, 
programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat.  

A gyakorlat hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusjelöltek képesek legyenek olyan pedagógiai 
helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók szociális kompetenciájának fejlődését és a 
közösségépítést. A gyakorlat hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a pedagógusjelöltek együttműködést támogató, 
motiváló és konfliktuskezelő, valamint a tanulók megismerését szolgáló, az egyéni bánásmódot, a hatékony 
pedagógiai kommunikációt és a toleráns iskolai légkört támogató stratégiákat sajátítsanak el. 

A gyakorlat célja, hogy a résztvevők tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek szervezési, vezetési, 
programkészítési, közösségépítési területein szerezzenek tapasztalatokat, eközben a már meglévő általános 
pedagógiai és pszichológiai elméleti ismereteiket és gyakorlati tapasztalataikat a pedagógiai munka 
jelenségeinek megfigyelése és elemzése segítségével mélyítsék, gazdagítsák, reflexiójuk és önreflexiójuk 
fejlődjön. 

A helyszínekre vonatkozóan alapvető kritériumok, minimumkövetelmények: 

A hallgató – választása alapján – a közösségi pedagógiai gyakorlatot olyan állami, önkormányzati, 
civil, nonprofit szervezetnél, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó szervezeteknél végezheti, melyben nevelő és/vagy oktató munka folyik. 

A hallgató a szervezet terepén, eseményén valamilyen gyerekekkel végzett tevékenységet végezhet 
támogatással, illetve ilyenbe kapcsolódhat be. A szervezet működése a fiatalok tanórán kívüli életére (is)  
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irányul (a hallgató tevékenysége pedig teljes egészében), amelynek van valamilyen tág értelemben vett 
társadalmi dimenziója: a társadalmi változás irányába mutat, illetve a tanulók közösségére vonatkozik.  

A szervezet értékrendje átlátható módon a demokratikus értékekre alapul, és társadalmi 
felelősségvállalás jellemzi. 

A szervezet vállalja, hogy valamilyen formában támogatja a hallgató szolgálatát, hogy az tanulási 
folyamat is legyen, illetve a hallgatók számára a szolgálat a szervezetnél – a visszajelzések és reflexiók 
alapján – valóban tanulási, fejlődésüket segítő tapasztalatot jelentsen. 

A szervezet nem üzleti céllal működik.  

A szervezet nem tartozik politikai párthoz és nem folytat pártpolitikai tevékenységet.  

A szervezet nem hirdet és szít előítéleteket, illetve gyűlöletet társadalmi csoportokkal szemben.  

Nem a hallgató volt vagy jelenlegi munkahelye (és a hallgatóval nem áll semmilyen szerződéses 
jogviszonyban (pl. önkéntes szerződés). 

A hallgató nem részesül tevékenységért finanszírozásban. 

A hallgató által választott helyszín esetén nem áll fenn összeférhetetlenség (pl. családi-, rokoni-kapcsolat). 

Amennyiben olyan szervezetről van szó, amelynek tevékenységében a hallgató eddig is részt vett 
önkéntesként, akkor biztosítva van, hogy valamilyen más tevékenységbe fog bekapcsolódni, mint eddig.  

Mindezek alapján a partnerek lehetnek intézmények, például:  

I. iskolák, kollégiumok, tanodák, művelődési központok, egyházi intézmények,  

lehetnek szervezetek, például:  

II. civil szervezetek, alapítványok, ifjúsági szervezetek,  

és lehetnek közösségek is, például:  

III. fiatalokat segítő csoportok, egyházi közösségek, valamilyen célra alakult közösségek (pl. kultúra, 
sport,hátrányos helyzetűek segítése stb.). 

A gyakorlat tartalma: A közösségi gyakorlat egyszerre szolgálat, ezáltal pedig egy szervezet vagy 
közösség munkájába történő segítő bekapcsolódás; és egyszerre egyfajta tanulási folyamat, a pedagógiai  
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tevékenységgel való első találkozások egyike. Tartalma tehát egyszerre kötődik a szolgálathoz, mint 
tevékenységhez és a tanuláshoz, mint a tanári szereptanulás és identitásformálás folyamatához.  

Ajánlott tevékenységek lehetnek:  

- tanulók szabadidős tevékenységeinek vezetésébe bekapcsolódás: táborok, osztálykirándulások, szabadidős 
napok.  

- szakkörök, foglalkozások, programok tervezése, szervezése és az ezeken való részvétel.  

- nehéz helyzetben lévő fiatalokkal való munka pl. civil szervezetben, tanodák munkájába történő 
bekapcsolódás.  

- gyermekek, fiatalok egyéni tanulásának támogatása, felzárkóztatás, vagy pótvizsgára felkészítés 
valamilyen szervezet keretében. 

A hallgató támogatása a gyakorlat során: 

A fogadó szervezet felelőssége, hogy biztosítsa a hallgató számára a megfelelő munkafeltételeket, biztosítsa 
a mentort, aki támogatja a hallgatót végzendő feladataiban.  

A gyakorlat dokumentálása: 

Igazolás a közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéről a vezető/mentor aláírásával, 
a szervezet pecsétjével ellátva. 

A gyakorlat teljesítésének időpontja: 

A 8. szemeszter után kezdhető meg és a 11. szemeszter végéig teljesíthető. 

A gyakorlat időtartama: 

A gyakorlat időtartama min. 40 óra,  

A tanulmányaikat a 2016/17-es tanévben, vagy később megkezdett hallgatóknak a tárgy értéke 3 kredit és 
gyakorlati jeggyel zárul. 

A tanulmányaikat a 2016/17-es tanév előtt megkezdett hallgatóknak a tárgy értéke 2 kredit és aláírással 
zárul. 

Az aláírás feltételei: 
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Az aláírást – a teljesítési igazolás(ok) alapján – a Tanárképző Intézet által megbízott oktató írja be a Neptun 
rendszerbe.  

A tanulmányaikat a 2016/17-es tanév előtt megkezdett hallgatóknak egy min. 5 oldalas reflexió, 
összegző dolgozat elkészítése és leadása szükséges a Pedagógia és Módszertani Tanszékre a közösségi 
gyakorlat során szerzett tapasztalatokról. (Formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman 
betűtípus, sorkizárt szerkesztés, normál sortávolság). 

 

A gyakorlati jegy feltétele (a tanulmányaikat a 2016/17-es tanévben, vagy később megkezdett 
hallgatóknak):  

A kurzus gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlat teljesítése után, egy min. 5 oldalas reflexió, összegző 
dolgozat elkészítése és leadása szükséges a Pedagógia és Módszertani Tanszékre a közösségi gyakorlat során 
szerzett tapasztalatokról. (Formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, sorkizárt 
szerkesztés, normál sortávolság). 
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