AZ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLATOK FELADATAI

Egyéni iskolai gyakorlat 1.

A gyakorlat ideje:
-

nappali és levelező tagozaton nyolc hét áll a hallgatók rendelkezésére, hogy
tevékenységeiket elvégezzék.

-

Az Egyéni iskolai gyakorlat 1. időpontjait a hallgató önállóan, az órarendjével
összhangban és a mentorpedagógussal történt előzetes egyeztetés alapján harmonizálja
össze.

Feladatok
1. feladat:
Beszélgetés egy választott óvodapedagógussal és egy, az iskola első osztályában tanító
pedagógussal az óvoda-iskola átmenet kihívásairól, nehézségeiről, azok megoldási
lehetőségeiről (ajánlott időtartama: kb. egy óra).
A beszélgetés és tanulságainak jegyzőkönyvben történő rögzítése.

2. feladat:
Minimum 4 óra hospitálás egy végzős óvodai csoportban és minimum 4 óra hospitálás egy, a
második félévüket megkezdő első osztályosoknál. A hospitálás naplóban történő rögzítése.
A két, minimum 4-4 óra hospitálásról és a két pedagógussal történő beszélgetésekről,
valamint az ezekből levont tanulságokból, tapasztalatokról a hallgató egy összefoglaló
beszámolót készít – elektronikus formában.
Az egyetlen dokumentumba szerkesztett napló feltöltése a Neptun Meet Street felületen az
erre a célra kijelölt helyen, a honlapon feltüntetett határidőig lehetséges.

Egyéni iskolai gyakorlat 2.

Feladatok:
1. Felkészülés az intézmény és az osztály látogatására, valamint a tanórai hospitálásokra
2. Az intézmény pedagógusai által készített „helyi” tanmenetek, tematikus tervek és
egyéb pedagógiai programok megismerése, arról egy rövid (2-3 oldalas) beszámoló
készítése;
3. Egy, az iskolavezetés segítségével/ajánlásával választott alsós osztály megismerése,
hospitálás az adott osztályban, valamint a mentorpedagógus tanítási óráin tapasztaltak
megfigyelési/hospitálási naplóban történő rögzítése (a hospitálások általában
megelőzik a hallgató által tanított órákat, így a nappali képzésben résztvevőknek min.
8 óra, a levelezős képzésben résztvevőknek min. 4 óra hospitálás kötelező.);
4. Nappali képzésben résztvevőknek legalább 8 óra (2 óra magyar nyelv és irodalom, két
óra matematika, 1 óra környezetismeret, 3 óra szabadon választott tantárgy), levelezős
képzésben résztvevőknek legalább 4 óra (2 óra magyar nyelv és irodalom, egy óra
matematika, egy óra szabadon választott tantárgy tanítása), az órákhoz óratervezetek
készítése; valamint legalább egy tanórán kívüli foglalkozás megszervezése és
lebonyolítása egy-két órában; tevékenységek reflexióval történő ellátása;
5. önreflexió írása 2-3 oldalban.
Tanítás az előírt tantárgyakból, az előírt óraszámban
Nappali képzésben résztvevőknek legalább 8 óra (2 óra magyar nyelv és irodalom, két óra
matematika, 1 óra környezetismeret, 3 óra szabadon választott tantárgy), levelezős képzésben
résztvevőknek legalább 4 óra (2 óra magyar nyelv és irodalom, egy óra matematika, egy óra
szabadon választott tantárgy) tanítása kötelező:
Összesítve:
A tanítási órák száma nappali tagozaton

A tanítási órák száma levelező tagozaton

2 óra magyar nyelv és irodalom

2 óra magyar nyelv és irodalom

2 óra matematika

1 óra matematika

1 óra környezetismeret

-

3 óra szabadon választott tantárgy

1 óra szabadon választott tantárgy

Feladat továbbá: az órákhoz óratervezetek készítése; valamint legalább egy tanórán kívüli
foglalkozás megszervezése és lebonyolítása egy-két órában; tevékenységek reflexióval
történő ellátása.

Egyéni iskolai gyakorlat 3.

Feladatok:
1) Intézménylátogatás és hospitálás;
2) A mentorpedagógus tájékoztatása a főiskola által kijelölt feladatokról
3) Az intézmény Pedagógiai programjának megismerése;
4) Egy választott alsós és felsős osztály alaposabb megismerése, bemutatása, továbbá a
mentor tanítási óráinak, a hallgató tapasztalatainak megfigyelési naplóban történő
rögzítése;
5) A tanórák és legalább egy tanórán kívüli foglalkozás megtartása;
6) Önreflexió dokumentálása.

A tanórák és a tanórán kívüli foglalkozás megtartása
A hallgató nappali tagozaton legalább 10, levelező tagozaton legalább 8 órát tart meg a
választott alsós és felsős osztályokban, a mentor által kijelölt tananyagból.
A tanítási órák száma nappali tagozaton

A tanítási órák száma levelező tagozaton

2 óra magyar nyelv és irodalom

2 óra magyar nyelv és irodalom

2 óra matematika

2 óra matematika

1 óra környezetismeret

1 óra környezetismeret

1-1 óra ének, rajz, technika, testnevelés, 3 óra szabadon választott tantárgy
VMT
Az órára való felkészüléseit óratervezetekkel folyamatosan dokumentálja. A tervezetet a
mentortanító a tanítás előtt átnézi, ha szükséges, megjegyzéseivel kiegészíti.
Ezen kívül sor kerül legalább egy tanórán kívüli foglalkozás megszervezésére és
lebonyolítására egy-két órában. (Ez lehet: korrepetálás, szakköri tevékenység, versenyfeladat,
tehetséggondozás, stb.)
A tanítási órát, illetve a foglalkozást követi annak megbeszélése, értékelése.

Összefüggő szakmai gyakorlat

Feladatok:
A hallgató az 1–4. osztályban minden tantárgyat, az 1–6. osztályban a választott
műveltségterületet tanítja. Ehhez szükséges az 5-6. osztályban tanító szaktanárok
mentortanárként történő kijelölése is.
A gyakorlat magába foglalja az intézmény, valamint annak dokumentumainak megismerését;
minden tantárgyból legalább egy-egy óra hospitálást 1-4. osztályban, valamint min. egy-egy
óra hospitálást 5-6. osztályban; szaktárgyankénti heti 46 óra (maximum heti 8 óra) tanítást;
a tanórák előkészítését, a tanítási órák és foglalkozások elemzését, reflexióját; az iskola
felzárkóztatási/ tehetséggondozási feladataiban való részvételt; a kötelező tanítási órán kívüli
iskolai feladatok ellátását (pl. szakkör, verseny, kirándulás stb.)
A hallgató feladatai az Összefüggő szakmai gyakorlat alatt:


Az iskola mint szervezet megismerése



Nappalin 40 óra, levelezőn 25 óra hospitálás 1-6. osztályban



Nappalin 42 óra, levelezőn 24 óra tanítás 1-4. osztályban (minden tantárgy)



Nappalin 8 óra, levelezőn 6 óra VMT tanítás 5-6. osztályban



Nappalin 30 óra, levelezőn 15 óra tanórán kívüli feladat



Szakmai gyakorlati napló vezetése és feltöltése

A hospitálási napló
-

minden gyakorlatra érvényes követelmények -

Formai követelmények:
-

a hospitálási napló előlapján szerepel: a kurzus címe, az iskola, a mentortanító és a
hallgató neve, a hallgató Neptun kódja, szakja és évfolyama, évszám;

-

a dokumentumban rögzítés normál sortávval, 12-es betűmérettel, 2,5 cm-es margóval,
sorkizártan történik;

-

a napló minden más formai kivitelezéséről a hallgató dönthet.

Tartalmi követelmények:
1. A gyakorlat színhelyének (intézmény, osztály) 2- 3 oldalas bemutatása
2. A hallgatói teendők rögzítése. A tanórák megtartásához tartozó óratervek és egy
tanórán kívüli foglalkozás megtartásának dokumentálása (rövid összefoglalóval
és/vagy foglalkozásvázlattal – a mentor elvárásaihoz igazítva) egyaránt kerüljön
bele a naplóba.
3. A mentor értékelései a tanítási órák során.
4. Minden olyan anyag beilleszthető, amit a hallgató fontosnak tart (képek, fotók,
ábrák, stb). Saját készítésű fotókat a személyiségi jogok és hozzájárulások
tiszteletben tartásával lehet közreadni.

