Tanári szakdolgozat
A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein
elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából
lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját
önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a
tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen
gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket
megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni (ld. 15/2006.
(IV. 3.) OM rendelet).
Műfajilag a tanári szakdolgozat egy iskolai, oktatási esettanulmány, amelynek adatforrása a
portfolió (ld. külön szabályozva). Az elemző, értékelő feldolgozásnak tárgya vagy a portfolió
egésze, vagy egy abból kiválasztott, a tantárgy tanításával kapcsolatos részterület elemző
feldolgozása.
Azaz a tanári szakdolgozat tematikája szerint lehet:
a) vizsgálat vagy megfigyelések alapján készített iskolai esettanulmány;
b) tanítási, nevelési helyzetelemzés;
c) tantervi egységről, műveltségi területről, életkori szakaszra vonatkozó részletről,
illetve tankönyvről, taneszközökről, intézményi pedagógiai programról, módszertani
próbálkozásokról szóló elemző munka;
d) a hallgató valamelyik szakjához kapcsolódó zárótanítási óravázlat részletes elemzése.
E tematikai meghatározottság a képzés kezdetétől kezdve orientál(hat)ja a jelöltet a portfolió
anyagának gyűjtése során.
Terjedelem (ábrák és mellékletek nélkül): 15–20 gépelt oldal (Times New Roman 12-es
betűnagyság, másfeles sorköz, 80 karakter/sor). A tanári szakdolgozatnak első oldalon a
hallgató nevét, szakját, a dolgozat címét és a témavezető nevét, a második oldalon 5-10 soros
absztraktot, a harmadik oldalon a tartalomjegyzéket kell tartalmaznia. Az oldalakat be kell
számozni. A dolgozat utolsó oldalán a plágiumnyilatkozatnak eredeti aláírással kell
szerepelnie.
A tanári szakdolgozat témavezetése
 Ha a hallgató témaválasztása a 3 kredites pedagógiai vagy a 3 kredites szaktárgyi
tanítási gyakorlathoz kapcsolódik, akkor a szakdolgozat témavezetése – témától
függően – a szakmódszertan, Neveléstudományok Intézete vagy a Pedagógiai
Pszichológiai Tanszék oktatóinak feladata.
 Ha a hallgató témaválasztása az összefüggő féléves szakmai gyakorlathoz
kapcsolódik, akkor a szakdolgozat témavezetője a mentortanár.
A tanári szakdolgozat értékelését a gyakorló iskola, a szakmódszertan, a
Neveléstudományok Intézete vagy a Pedagógiai Pszichológiai Tanszék – szakfelelős javaslata
alapján – felkért oktatója végzi a mellékelt értékelőlap kitöltésével.
A tanári szakdolgozat 1 nyomtatott példányban adandó be a Tanárképzési Csoportban és
feltöltendő PDF formátumban az erre kijelölt honlapra archiválás céljából. Határidő a
záróvizsgaidőszak kezdete előtt egy hónappal.

