POVOBAN-KOOVPEGY-1
Komplex óvodai pedagógiai szakmai gyakorlat
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 bekapcsolódnak a gondozási tevékenységbe a gyakorlatvezető útmutatása
alapján;
Bekapcsolódnak a játéktevékenységbe, önálló játékszervezési, játékvezetési feladatot
végeznek. Ehhez a gyakorlatvezetővel egyeztetve tervet készítenek;
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, valamint szükség esetén a főfoglalkozó
tevékenységeinek megtartása.
Részt vesznek 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;
1 bemutató a gyakorlatvezető, 1 bemutató a csoport előtt;
Vázlatok készítése a gyakorlatvezető által kért módon és formában;
Az előkészületi füzet naprakész vezetése;
A helyettesi tevékenység ellátása;

Dokumentáció: hospitálási napló (az Értékelőlapon megadott szempontok alapján), értékelőlap.
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Hospitálási napló tartalma:
TÉMAKÖRÖK
Az óvoda és a csoport környezete, személyi és tárgyi feltételei
A pedagógiai munka tartalmát meghatározó dokumentumok:
1. Az óvoda pedagógiai programja egy részfejezet: Az óvodai nevelés fő feladatai
2. Játék
Az óvoda működését szabályzó belső dokumentumok:
1. Házirend,
2. Munkarend
3. Csoportnapló (tárgyi környezet, gyermekcsoport összetétele, napirend, a második féléves
nevelési terv, szervezési feladatok)
4. Anamnézis lapok
A gyermekcsoport dokumentációja
1. Csoportnapló (tárgyi környezet, gyermekcsoport összetétele, napirend, a második féléves
nevelési terv, szervezési feladatok)
2. Anamnézis lapok
A hallgató által a gyermekcsoportban végzett tevékenységek és reflexiójuk, elemzésük
Tevékenység
A tevékenység elemzése
TEVÉKENYSÉG
eredményessége1
a naplóban, szakmai
reflexió2
Bekapcsolódás a gondozási tevékenységbe
Bekapcsolódás a játéktevékenységbe
Bekapcsolódás udvari játéktevékenységbe
Szabad játék szervezése, irányítása
Bekapcsolódás a ……
Bekapcsolódás a …..
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