A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli) neve: Összefüggő szakmai gyakorlat
Neptunkód: TANANB2017, TANALB2017
kreditértéke: 12
időtartama teljes idejű képzésben: 8 hét/160 óra nappali tagozaton, részidejű képzésben: 4 hét/
80 óra levelező tagozaton
jellege: összefüggő tantervi helye: 7. félév
tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok
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.)
Az összefüggő szakmai gyakorlat végén a hallgató rögzíti tapasztalatait, gyakorlati fejlődését, a
reflexiókat a mentor értékeléseivel együtt az ún. Szakmai gyakorlati naplóban, melyet
elektronikus formában feltölt az erre kijelölt elektronikus felületre, a Szakmai gyakorlati napló
formai és tartalmi követelményeinek megfelelően.
A hallgató feladatai az Összefüggő szakmai gyakorlat alatt:
 Az iskola mint szervezet megismerése, bemutatása
 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
A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei
Gyakorlatot vezető mentortanítók és mentortanárok folyamatos visszajelzése (reflexiója) a
hallgatók számára óratervezetről, megtartott óráról, stb., hallgató szöveges és érdemjegyes
értékelése a gyakorlat végén; hospitálási napló értékelése főiskolai oktató által; ezek alapján
számított érdemjegy a teljesített gyakorlatra.
A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött
Földváry Károly Általános Iskola, Vác
Karolina Katolikus Általános Iskola, Vác
Arany János Általános Iskola Kosd
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola
Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, Budapest
A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése
Folyamatos személyes/mail kapcsolattartás
Félév végi kérdőív kitöltésével javaslatok, észrevételek rögzítése és beépítése a gyakorlatokba minőségbiztosítás
Gyakorló iskolák mentortanárai részére segédanyag a honlapon elérhető a Gyakorlati képzési
útmutató végén: http://avkf.hu/wpcontent/uploads/2018/03/egyeni_nevelesi_gyakorlatok_utmutato2018_0.pdf
Intézményi felelős: Dr. Baksa Brigitta főiskolai tanár

