
 

   

 

 

 

 

DEBRECENI EGYETEM ZENEMŰVÉSZETI KAR 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

A KÉPZÉSSEL PÁRHUZAMOS TANÍTÁSI GYAKORLATRÓL 

 

 

  



 

A felsőoktatásba 2013 szeptemberétől belépő hallgatók esetében tanári szakképzettség a 

tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) 

Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott szakképzettségi elemek követelményeinek 

teljesítésével szerezhető. 

A tanárképzés általános követelményeit, a tanári felkészítés követelményeit és a tanárszakok képzési 
és kimeneti követelményeit a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg. 

 

 

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal 

összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan tartott órák, 

foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat. 

A képzéssel párhuzamosan végzett hospitálás és tanítási gyakorlat a Debreceni Egyetem által 

elfogadott partnerintézményekben gyakorlatvezető tanárok segítségével, képzési formánként eltérő 

időbeosztás alapján valósulhat meg. 

A képzéssel párhuzamosan folytatott tanítási gyakorlat magában foglalja a hospitálást, az önállóan 
megtartott órákat és az óramegbeszéléseket.    

 

A tanítási gyakorlat az adott iskola-, tagozat- és tantárgytípusnak megfelelő időtartamú tanórában 

teljesítendő a képzés követelményeinek megfelelően a zenetanár képzésben alapfokon, a 

zeneművésztanár képzésben alap- és középfokon. A hospitálás teljesítését a Hospitálási napló 

vezetésével, a tanítási gyakorlat teljesítését a Tanítási napló vezetésével kell dokumentálni. A 

hospitálás és a tanítási gyakorlat teljesítését a gyakorlatvezető tanár és az iskola igazgatója igazolja, ill. 

hitelesíti. Az értékelésre az utolsó hospitálási órát követően kerül sor. 

Az tanítási gyakorlat beosztását az illetékes tanszékvezetők végzik.   
 

A TANÍTÁSI GYAKORLAT RÉSZTVEVŐI 

- felsőoktatási tanárképző szakember  

- gyakorlatvezető tanár (a köznevelésben a partneriskolai tevékenység vezetője)  

- tanárjelölt (jogi státusza szerint egyetemi hallgató) 

 

A gyakorlatvezető tanár feladatai 

 

- irányítja a hozzá beosztott tanárjelöltek iskolai hospitálási és tanítási tevékenységét; 

- segíti a jelölteket az önálló tanításra való felkészülésben, a tanórák didaktikai-módszertani 

tervezésében; 

- a tanárjelöltekkel rendszeresen megbeszéléseket tart a gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatokról, 

feladatokról;  

- elemző-értékelő megbeszéléseken tárja fel a tanóra szakmai-pedagógiai tapasztalatait; 

- a hallgató által vezetett Hospitálási és Tanítási naplóban aláírásával igazolja és értékeli a 

tanárjelöltek teljesítményét (a dokumentum letölthető a Kar honlapjáról). 

 

A gyakorlatot a vizsgaidőszak kezdetéig be kell fejezni. 

A tanítási gyakorlat félévei nem összevonhatóak. 

Külföldön folyatott tanulmányok ideje alatt (pl. Erasmus) a tanítási gyakorlat teljesítése 

nem lehetséges. 
 

 

 



 

OSZTATLAN EGYSZAKOS 4+1 ÉVES ZENETANÁRKÉPZÉS  

Hangszertanár, magánénektanár, egyházzenetanár szakirány 

Az osztatlan egyszakos, 4+1 éves tanárképzésben a hallgatók a tanítási gyakorlat 1-2. félévében 
hospitálnak. A hospitálás időtartama félévente 6 hét, mely időszak alatt a hallgatók heti 2 tanítási óra 

hospitáláson és óramegbeszélésen vesznek részt.  

A tanítási gyakorlat 3-5. félévében a hallgatók önállóan tartanak órákat. A gyakorlat ideje félévente  
6 hét, mely időszak alatt a hallgatók heti 2 órát tanítanak és óramegbeszélésen vesznek részt. 

  

Az Egyházzenetanár szakos hallgatók a tanítási gyakorlat 1-2. félévében hospitálnak. A hospitálás 
időtartama félévente 12 hét, mely időszak alatt a hallgatók heti 2 tanítási óra hospitáláson és 

óramegbeszélésen vesznek részt. A gyakorlat 3-5. félévében a hallgatók heti 1 tanítási órát tartanak és 

óramegbeszélésen vesznek részt.  

A gyakorlat végén a gyakorlatvezető tanár írásban értékeli a hallgató teljesítményét, mely a portfólió 
részét képezi. 

Iskolatípus: alapfok  

Időtartam: hangszertanár, magánénektanár szakirányon: 6 hét/félév 

                    egyházzenetanár szakirányon: 12 hét/félév  

Dokumentumok: Hospitálási napló és Tanítási napló 

Előfeltétel: a Szakmódszertan-szakdidaktika 1. tantárgy elvégzése 

   
Félév és óraszám 

Számon-kérés/ 

kredit 

 4. 5. 6. 7. 8.  

Képzéssel párhuzamosan folytatott tanítási gyakorlat 

Hospitálás 1-2.  2 2    Gy /4 

Tanítási gyakorlat 1-3.   2 2 2 Gy /6 

  

OSZTATLAN KÉTSZAKOS 4+1 ÉVES ZENETANÁRKÉPZÉS 

Ének-zene tanár – zeneismeret-tanár szakirány 

Az osztatlan kétszakos tanárképzésben a hallgatók a tanítási gyakorlat 1-2. félévében hospitálnak. A 

hospitálás időtartama félévente 12 hét, mely időszak alatt a hallgatók heti 2 tanítási óra hospitáláson és 
óramegbeszélésen vesznek részt. A gyakorlat 3-5. félévében a hallgatók 12 héten keresztül heti 1 

tanítási órát tartanak és óramegbeszélésen vesznek részt.   

A kétszakos osztatlan képzésben részt vevő hallgatók a hospitálást és gyakorlati tanításokat mindkét 

szakjuknak megfelelően külön-külön teljesítik. 
A gyakorlat végén a gyakorlatvezető tanár írásban értékeli a hallgató teljesítményét, mely a portfólió 

részét képezi. 

 

Iskolatípus: alapfok 

Időtartam: 12 hét/félév  
Dokumentumok: Hospitálási napló és Tanítási napló 

Előfeltétel: A Szakmódszertan (iskolai ének-zene) 1. és a  

                       Szakmódszertan (zeneiskolai zeneismeret) 1. tárgy teljesítése 

     
Félév és óraszám 

Számon-kérés/ 

kredit 

 4. 5. 6. 7. 8.  

Képzéssel párhuzamosan folytatott tanítási gyakorlat 

Hospitálás   1-2. 2 2    Gy /2  

Tanítási gyakorlat  1-3.   2 2 2 Gy /4 

 



 

EGYSZAKOS ZENEMŰVÉSZTANÁR KÉPZÉS 

a nem tanári mesterszakon folytatott tanulmányok befejezése után,  

vagy azzal párhuzamosan (2 félév, 60 kredit) 

A 2 féléves zeneművésztanár képzésben a tanítási gyakorlat időtartama a hangszer - és énekművész-

tanár szakos hallgatóknak 6 hét, hetente 2-2 tanítási óra alap és középfokon. A tanítási gyakorlat 

magában foglalja a hospitálást, az önállóan megtartott órákat, valamint az azt követő megbeszélést. 

Iskolatípus: alapfok, középfok 

Időtartam: 6 hét  

Dokumentumok: Hospitálási és tanítási napló 

    Félév és 

óraszám  

Számonkérés/ 

kredit 

  1.   

Képzéssel párhuzamosan folytatott tanítási gyakorlat    

Hospitálás, tanítás (alapfok)  2 Gy /3  

Hospitálás, tanítás (középfok)  2 Gy /3 

 

 

OSZTATLAN KÉTSZAKOS ZENEMŰVÉSZTANÁR KÉPZÉS (12 féléves) 

Ének-zene művésztanár – zeneelmélet-tanár 

Ének-zene művésztanár – kóruskarnagyművész-tanár 

Ének-zene művésztanár – egyházzeneművész-tanár szakirányai 

 
Az osztatlan kétszakos zeneművésztanár képzésben a hallgatók a tanítási gyakorlat 1-2. félévében 

alap- és középfokon hospitálnak. A hospitálás időtartama félévente 12 hét, mely időszak alatt a 

hallgatók heti 1-1 óra hospitáláson és óramegbeszélésen vesznek részt.  

A tanítási gyakorlat 3-6. félévében a hallgatók önállóan tartanak órákat alap- és középfokon.  
A gyakorlat ideje félévente 12 hét, mely heti 1 önállóan megtartott tanítási órát és megbeszélést 

tartalmaz.  

A kétszakos osztatlan képzésben részt vevő hallgatók a hospitálást és gyakorlati tanításokat mindkét 
szakjuknak megfelelően külön-külön teljesítik. 

A gyakorlat végén a gyakorlatvezető tanár írásban értékeli a hallgató teljesítményét, mely a portfólió 

részét képezi. 

 
Iskolatípus: alapfok, középfok  

Időtartam: 12 hét/félév  

Dokumentumok: Hospitálási napló és Tanítási napló 
Előfeltétel: A Szakmódszertan 1-2. tárgy teljesítése 

 

 

  
Félévek és óraszámok 

Számonkérés/ 

kredit 

 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Képzéssel párhuzamosan folytatott tanítási gyakorlat 

Hospitálás 1-2. 2 2     Gy/2 

Tanítási gyakorlat 1-4.   2 2 2 2 Gy/8 

 

 



 

ÚJABB TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGET ADÓ ZENETANÁRKÉPZÉS  

 TANÍTÁSI GYAKORLATA 

Ugyanazon a szakterületen újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy 

szakon 2 félév, 60 kredit. 

Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában újabb 

tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy szakon 4 félév, 120 kredit. 

 

Az újabb oklevelet adó tanárképzésben a gyakorlat magában foglalja a hospitálást, a legalább 15 óra 

tanítást/foglalkozást, az óramegbeszéléseket és az adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű 

dokumentálását. A 4 féléves tanárképzésben a tanítási gyakorlat időtartama 1 félév, a 2 féléves 

képzésben a tanítási gyakorlat időtartama 2 hét. A tanítási gyakorlatot a képzés utolsó félévben kell 

teljesíteni. 

Zenetanár szakirányok ugyanazon a szakterületen (2 félév, 60 kredit) 

 

Hangszertanár, Magánénektanár 

Zeneismeret-tanár, Egyházzenetanár, Ének-zene tanár  

 

Iskolatípus: alapfok  

Időtartam: 2 hét (min. 15 megtartott óra) 

Dokumentumok: Hospitálási és tanítási napló 

                     Értékelő lap   

         
Félév és óraszám 

Számonkérés/ 

Kredit 

2 féléves képzés  1.   2.   

Tanítási gyakorlat    15  Gy/2 

Portfólió   3 

         

Zenetanár szakirányok újabb szakterületen (4 félév, 120 kredit): 

Hangszertanár, Magánénektanár, 

Zeneismeret-tanár, Egyházzenetanár, Ének-zene tanár 

 

Zeneművész-tanár szakirányok újabb szakterületen (4 félév, 120 kredit) : 

Egyházzeneművész-tanár, Kóruskarnagyművész-tanár 

Ének-zene művésztanár, Zeneelmélet-tanár  

Iskolatípus: alapfok/középfok 

Időtartam: 1 félév  (min. 15 megtartott óra) 

Dokumentumok: Hospitálási és tanítási napló 

                      Értékelő lap   

 

Félév és óraszám 
Számonkérés/ 

Kredit 

4 féléves tanárképzés 1. 2. 3. 4.  

Tanítási gyakorlat    15 Gy/2 

Portfólió 3 

 


