
Hallgatói értékelés elvárásai  

A vezetőtanári/mentortanári munka hallgatói értékelése a közismereti tanárképzésben 

Bevezetését és elektronikus használatát elfogadta a PTE Tanárképző Központ Tanácsa a 2/2017. 

(02.27.) és 3/2017. (02.27.) számú határozatában. 

A PTE Tanárképző Központ Tanácsa 21/2021. (06. 01) számú határozatában határozott arról, hogy 

támogatja a közismereti osztatlan tanári mesterképzés összefüggő egyéni és csoportos iskolai 

gyakorlatainak hallgatói értékelése során a vezetőtanári/mentortanári munka differenciált szempontok 

szerinti értékelését, és támogatja a differenciált szempontok használatát a szaktanári munka értékelésére 

is. 

 

A vezetőtanári/mentortanári/szaktanári munka hallgatói értékelése a közismereti tanárképzésben 

Kérem 1- 10-ig terjedő skálán értékelje a vezetőtanár/mentortanár munkáját: 

1-es ha egyáltalán nem, 10-es, ha teljes mértékben 

Vezetőtanár munkájának az értékelése – csoportos iskolai gyakorlat: 

Elvárás Értékelés 

• szakmai-módszertani támogatást adott a tanítási órákra való 

felkészüléshez  

 

• lehetőséget adott a rendszeres konzultációra   

• rendszeres visszajelzést adott a hallgató munkájáról   

• szakmódszertani ismereteket átadott   

• szabadságot biztosított a hallgatónak a saját elképzelései 

megvalósításához  

 

• objektivitással és részletesen elemezte a hallgató tanóráit, visszajelzése 

során fejlesztő értékelés elemeit is alkalmazva  

 

• gyakorlati tanácsokkal segített a problémák megoldásában   

• partnernek tekintette a hallgatót a közös munkában, megfelelő stílusban 

és hangnemben kommunikált a tanárjelölttel  

 

 

Gyakorlatvezető mentor munkájának az értékelése – összefüggő egyéni iskolai gyakorlat: 

Elvárás Értékelés 

• szakmai-módszertani támogatást adott a tanítási órákra való 

felkészüléshez (amennyiben szaktanári támogatást is adott, kérjük 

kitölteni, ellenkező esetben hagyja üresen)  

 

• segítséget adott az iskolai életbe való beilleszkedéshez, valamint a 

tanórán kívüli tanári feladatok megismeréséhez  

 



• lehetőséget adott a rendszeres konzultációra   

• rendszeres visszajelzést adott a hallgató munkájáról   

• szakmódszertani ismereteket átadott (amennyiben szaktanári 

támogatást is adott, kérjük kitölteni, ellenkező esetben hagyja 

üresen.) 

 

• szabadságot biztosított a hallgatónak a saját elképzelései 

megvalósításához  

 

• objektivitással és részletesen elemezte a hallgató tanóráit, visszajelzése 

során fejlesztő értékelés elemeit is alkalmazva  

 

• gyakorlati tanácsokkal segített a problémák megoldásában   

• partnernek tekintette a hallgatót a közös munkában, megfelelő stílusban 

és hangnemben kommunikált a tanárjelölttel  

 

• hozzájárult ahhoz, hogy a hallgató reális pályaképet alakítson ki a tanári 

hivatásról  

 

 

Szaktanár munkájának az értékelése – összefüggő egyéni iskolai gyakorlat: 

Elvárás Értékelés 

• szakmai-módszertani támogatást adott a tanítási órákra való 

felkészüléshez  

 

• lehetőséget adott a rendszeres konzultációra   

• rendszeres visszajelzést adott a hallgató munkájáról   

• szakmódszertani ismereteket átadott  

• szabadságot biztosított a hallgatónak a saját elképzelései 

megvalósításához  

 

• objektivitással és részletesen elemezte a hallgató tanóráit, visszajelzése 

során fejlesztő értékelés elemeit is alkalmazva  

 

• gyakorlati tanácsokkal segített a problémák megoldásában   

• partnernek tekintette a hallgatót a közös munkában, megfelelő stílusban 

és hangnemben kommunikált a tanárjelölttel  

 

 

Amennyiben további észrevétele van az vezetőtanárral, gyakorlatvezető mentorral, szaktanárral 

kapcsolatban, azt itt írhatja le: [szöveges értékelés] 

Amennyiben további észrevétele van a gyakorlóhely iskolával kapcsolatban, azt itt írhatja le: [szöveges 

értékelés] 

Amennyiben további észrevétele van a szakmai gyakorlat lebonyolításával kapcsolatban, azt itt írhatja 

le: [szöveges értékelés] 

 


