
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola gyakorlati képzéseinek

beosztása

2018/2019-es tanév I. félév

Évf. A gyakorlat megnevezése Időegység A gyakorlat ideje

A fogadó nyilatkozat feltöltése 

Neptunra Igazolás feltöltése Neptunra
Gyakorlati napló feltöltése a 

Neptunra

Óvodai bemutató 1. 2 alkalom Óvodapedagógusok bemutatója.

Óvodai gyakorlat 1. 5 nap Az óvodai hospitálás beosztása szerint.

Óvodai bemutató 3. 2 alkalom Óvodapedagógusok bemutatója.

Óvodai gyakorlat 3. 5 nap Az óvodai hospitálás beosztása szerint.

Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2.                                                                 

(3 nap általános iskola alsó tagozat, 7 nap óvoda)

2 hét (10 

munkanap=3 nap 

alsó tag. ált. isk.+7 

nap óvoda)

2018.  szeptember 3-14.  szeptember 3. október 26-ig október 26-ig

Óvodai gyakorlat 5. 5 nap Az óvodai hospitálás beosztása szerint.

Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4.
 2 hét (10 

munkanap)
2018.  szeptember 3-14.  szeptember 3. október 26-ig október 26-ig

Évf. A gyakorlat megnevezése Időegység A gyakorlat ideje
A fogadó nyilatkozat feltöltése 

Neptunra
Igazolás feltöltése Neptunra A napló feltöltése a Neptunra

Óvodai gyakorlat 1. 5 nap 2018. szeptember 3-től november 10-ig október 6-ig november 24-ig november 24-ig

Óvodai gyakorlat 3. 5 nap 2018. szeptember 3-től november 10-ig október 6-ig november 24-ig november 24-ig

III. Óvodai gyakorlat 5.

2 hét (10 

munkanap=5 nap 

ovi, 3 nap bölcsi, 2 

nap suli)

2018. szeptember 3-től november 10-ig október 6-ig november 24-ig november 24-ig

II. 

Óvodapedagógus szak, nappali tagozat

Óvodapedagógus szak, levelező tagozat

A belső gyakorlat során a gyakorlati 

hét végén a hallgatóknak gyakorlati 

naplóikat be kell mutatniuk a 

gyakorlatot vezető 

óvodapedagógusoknak is.

Ezt követően a gyakorlatvezető 

oktatónak kell leadni azt.

I.  

Szervezés alatt. A gyakorlat beosztásáról Neptun-üzenetben kapnak értesítést.

Szervezés alatt. A gyakorlat beosztásáról Neptun-üzenetben kapnak 

értesítést.

Szervezés alatt. A gyakorlat beosztásáról Neptun-üzenetben kapnak 

értesítést.

II. 

Óvodai bemutató 3. 

3 alkalom    

 (1 alkalmon kell 

részt venni) 

III.

Szervezés alatt.

A gyakorlat beosztásáról Neptun-üzenetben kapnak értesítést.

Szervezés alatt.

A gyakorlat beosztásáról Neptun-üzenetben kapnak értesítést.

I.

Óvodai bemutató 1.

3 alkalom   

 (1 alkalmon kell 

részt venni) 


