POVOBAN-OVOGYAK3-1
Óvodai gyakorlat 3. - Testnevelés, matek
Időtartama: 1 hét és minden péntek
Hospitálás: óvodai hospitálás a képzési vezető és az iskolai koordinátor által meghatározott
idősávokban, egyéni feljelentkezéssel (mindig hétfővel indul)
Tematikája:
-

-

-

-

A kurzus során a hallgatók egyéni és csoportos hospitáláson vesznek részt;
A hallgatók 2 önálló foglalkozást tartanak matematika és testnevelés tevékenységekből – az
egyiket a gyakorlatvezető, a másikat a csoport előtt. Ezekhez tervezetet készítenek,
melyeknek tartalmát és felépítését a gyakorlatvezetővel egyeztetik, neki a kész tervezetet
leadják. Ezt követően látja és értékeli a tervezetet a tantárgypedagógus oktató;
Az előző félévben már gyakorolt tevékenységekből (mesélés, verselés és vizuális) önálló
foglalkozásokat tartanak, ezekhez a gyakorlatvezetővel egyeztetve vázlatot írnak. A
fennmaradó időben a gyakorlatvezető foglalkozásain hospitálnak, illetve aktívan végzik az
általa megjelölt tevékenységeket;
A hallgatók az egyéni hospitálásuk részeként helyettesi feladatokat is ellátnak. Ennek során
feladatuk a gyakorlatot végző hallgató segítése, illetve önálló helyettesi tervezetek
elkészítése, valamint szükség esetén a foglalkozások megtartása. A helyettesi tervezet
értékelésének folyamat megegyezik a főtanítói tervezetével;
Részvétel a csoport programjaiban, mindennapjaiban a gyakorlatvezetővel egyeztetve;
A hallgatók közös óvodai gyakorlatának napja a péntek. Ezeken a napokon 8 órától 10.00-ig
tart a csoport előtti hallgatói bemutató, majd ezt követi az értékelő és az előkészületi óra a
gyakorlatvezető és a tantárgypedagógus oktató irányításával.

Teljesítés feltétele:
-

-

Aktív részvétel az egyéni és a csoportos hospitálási napokon;
3 bemutató a gyakorlatvezető, 1 bemutató a csoport előtt;
Foglalkozásvázlatok készítése a gyakorlatvezető által kért módon és formában;
Tervezet készítése a Pedagógusképző Kar előírásai alapján (lásd Sablonok a honlapon);
A gyakorlatot záró foglalkozások tervezetét a tantárgypedagógus is értékeli, a teljesítés feltétele
minimum elégséges (2) főfoglalkozói és helyettesi tervezet. A tervezetek értékelése a
tájékoztatón elhangzó módon történik;
Az előkészületi füzet naprakész vezetése;
A helyettesi tevékenység ellátása;

Dokumentáció: hospitálási napló (az Értékelőlapon megadott szempontok alapján), 2 db tervezet,
értékelőlap.
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A hospitálási napló tartalma
TÉMAKÖRÖK
A csoport tárgyi feltételei
A pedagógiai munka tartalmát meghatározó dokumentumok:
1. Az óvoda pedagógiai programjának részfejezetei: a) A külső világ tevékeny
megismerése/matematika; b) Mozgás
2. Továbbképzési terv
Az óvodai adminisztráció megismerése
1. Felvételi és mulasztási napló,
2. Étkezők nyilvántartása
Az óvoda működését szabályzó belső dokumentumok:
Egyéb szabályzatok (Munka- és Tűzvédelmi Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat)
A gyermekcsoport dokumentációja
1. Csoportnapló (tárgyi környezet, gyermekcsoport összetétele, napirend, a második féléves
nevelési terv, szervezési feladatok)
2. Anamnézis lapok
3. Regisztrációs lapok
A hallgató által a gyermekcsoportban végzett tevékenységek és reflexiójuk, elemzésük
TEVÉKENYSÉG

Tevékenység

A tevékenység

eredményessége1

elemzése a naplóban,
szakmai reflexió2

A gondozási tevékenység önálló végzése
Szabad játék szervezése, irányítása
Munka jellegű tevékenységek szervezése és irányítása
Foglalkozás/kezdeményezés a Mesélés, verselés területén
Foglalkozás/kezdeményezés a Rajzolás, festés, mintázás,
kézi munka területén
Bekapcsolódás a ……
Bekapcsolódás a …..
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