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TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY 

GYAKORLATI KÉPZÉS 

 

Levelező tagozat 
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V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat idején 
 

 

I. Felépítés 

 
I. félév:  

 

II. félév:  

 

III. félév:  

 

IV. félév:  

 

V. félév Egyéni komplex gyakorlat: 3 óra hospitálás 

 

 

VI. félév: Egyéni nevelési gyakorlat 1. : 2 óra tanítás 

 

 

VII. félév: Egyéni nevelési gyakorlat 2. : 2 óra tanítás 

  

 

VIII. félév: Egyéni komplex külső iskolai gyakorlat* 

 

 Zárótanítás 
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II. Táblázat 
 

 

Levelező német nemzetiségi szakirány gyakorlati képzési modul óraszámai   
  

 Félév 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Egyéni komplex gyakorlat      3    

Egyéni nevelési gyakorlat 1      2   

Egyéni nevelés gyakorlat 2       2  

Egyéni komplex külső iskolai gyakorlat
*
        6* 

Zárótanítás        1 

 

 

*A hallgató az egyéni komplex külső iskolai gyakorlat keretében 6 órát tanít lehetőleg 1-6. osztályban 

 

 

III. Gyakorlati képzés feladatai  
 

 

 A hivatástudat megalapozása és kialakítása. 

 Pedagógiai képességek és készségek fejlesztése. 

 A szakmai műveltség és a gyakorlat kapcsolatának szintézise; a 6-12 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a német 

nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésére irányuló pedagógiai, módszertani és nyelvpedagógiai ismeretek, és nyelvpedagógiai stratégiák 

gyakorlati alkalmazása a német nemzetiségi és a kétnyelvű német nemzetiségi általános iskolában. 

 Gyermekcentrikus szemléletmód formálása. 

 Az iskola életének megismerése, tanítói feladatok gyakorlása. 

 Hivatalos dokumentumokkal való megismerkedés. 
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IV. Gyakorlati képzés formái 

 
1. Egyéni komplex gyakorlat  

2. Egyéni nevelési gyakorlat 1 

3. Egyéni nevelés gyakorlat 2 

4. Egyéni komplex külső iskolai gyakorlat
*
 

5. Zárótanítás 
 

 

1.  Egyéni komplex gyakorlat  
 

 a hallgató önállóan keres a lakhelyéhez/munkahelyéhez közel eső német nemzetiségi általános iskolát 

 A hospitálás célja, hogy az elméletben tanult módszertani stúdiumokhoz (Német nemzetiségi nyelv és tanulásmódszertana 1.) 

kapcsolódva lássák a hallgatók a gyakorlatban történő megvalósítás lehetőségeit. 

 A gyakorlatokhoz (hospitálás) kapcsolódó szempontokat a gyakorlatvezető adják meg, egyeztetve a módszertant oktató tanárral. 

 A hospitálás három német órából áll. 

 

 

2. Egyéni nevelési gyakorlat 1 
 

 a hallgató önállóan keres a lakhelyéhez/munkahelyéhez közel eső német nemzetiségi általános iskolát 

 A gyakorlat célja, hogy az elméletben tanult módszertani stúdiumokhoz (Német nemzetiségi nyelv és tanulásmódszertana 1., 2.) 

kapcsolódva lássák a hallgatók a gyakorlatban történő megvalósítás lehetőségeit. 

 A gyakorlatokhoz kapcsolódó szempontokat a gyakorlatvezető adják meg, egyeztetve a módszertant oktató tanárral. 

 A tanítási gyakorlat két német óra megtartásából áll, előtte lehetőség szerint hospitálással. 
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3. Egyéni nevelés gyakorlat 2 
 

 a hallgató önállóan keres a lakhelyéhez/munkahelyéhez közel eső német nemzetiségi általános iskolát 

 A gyakorlat célja, hogy az elméletben tanult módszertani stúdiumokhoz (Német nemzetiségi nyelv és tanulásmódszertana 1., 2.) 

kapcsolódva lássák a hallgatók a gyakorlatban történő megvalósítás lehetőségeit. 

 A gyakorlatokhoz kapcsolódó szempontokat a gyakorlatvezetők adják meg, egyeztetve a módszertant oktató tanárral. 

 A tanítási gyakorlat két német óra megtartásából áll, előtte lehetőség szerint hospitálással. 

 

 

4. Egyéni komplex külső iskolai gyakorlat
*
 

 
 

Az 1 hét során legalább két alsó tagozatos osztályban kell eltölteni a hallgatónak gyakorlatát. Ennek keretében tanítania 

kell a német nemzetiségi szakirányát is 1-6. osztályban. Lehetőség szerint mindkét osztályban 3-3 órát, összesen 6 órát kell 

tanítani. Ha mód van rá, a hallgató tanórán kívül is kapcsolódjon be a nemzetiségi hagyományok ápolásába, ill. 1-4. 

osztályban a német nyelven oktatott tárgyak tanításába is. 

5. Zárótanítás: 

Lehetőleg abban az osztályban kell végezni, ahol gyakorlaton volt. 1 nap hospitálás, 1 óra tanítás, 1 óra megbeszélés. A 

hospitálási szándékot a szakvezetőnél jelezni kell legalább 2-3 nappal előtte.  

A tanításról jegyzőkönyv készül, melyben a hallgató munkáját szövegesen értékeli a szakvezető tanár. A hallgató az iskolai 

gyakorlatvezetője által megadott témakörből vázlatot készít, melyet csatol a zárótanítás jegyzőkönyvéhez. 

 A zárótanítást szigorlat értékű jeggyel is értékeli a módszertant tanító oktató. 

 
 

V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat idején: ld. általános tájékoztató 

 

Az AVKF gyakorlati képzési kézikönyve alapján összeállították: 

 

Lohn Zsuzsanna  

Takács Gerda 


