Tanítási gyakorlat 4. (Gy304), alapképzés
Tantervben: 6.félév
Időtartama: 2 hét és minden péntek
Hospitálás: iskolai hospitálás a képzési vezető és az iskolai koordinátor által
meghatározott idősávokban, egyéni feljelentkezéssel (mindig hétfővel indul).
Tematikája:
- A kurzus során a hallgató egyéni és csoportos hospitáláson vesz részt.
- Ennek során 2 anyanyelv és irodalom, 2 matematika, 1 környezetismeret és 1
énekórát tart 1-4. osztályban. Ezekhez a gyakorlatvezetővel való egyeztetést
követően vázlatot készít, melyeket a gyakorlatvezetőnek bemutat az órák
megtartása előtt.
- A csoport előtt tartott óráról tervezetet ír. Az óratervezet tartalmát és
felépítését a gyakorlatvezetővel egyezteti, neki a kész tervezetet leadja. Ezt
követően látja és értékeli a tervezetet a tantárgypedagógus oktató.
- A fennmaradó időben a gyakorlatvezető óráin hospitál, illetve részt vesz az
osztály mindennapi életében.
- A hallgató az egyéni hospitálásuk részeként helyettesi feladatokat is ellát.
Ennek során feladata a gyakorlatot végző hallgató segítése, illetve önálló
helyettesi tervezetek elkészítése, valamint szükség esetén az órák
megtartása. A helyettesi tervezet értékelésének folyamata megegyezik a
főtanítói tervezetével.
- A hallgatók közös tanítási gyakorlatának napja a péntek. Ezeken a napokon 8
órától 14.30-ig tartanak a gyakorlat tevékenységei, az alábbi ütemezésben:
o csoport előtti bemutató óra (a hallgató tartja az 1-4. osztályokban),
o elemző óra, a gyakorlatvezető és a tantárgypedagógus oktató
irányításával,
o előkészületi óra, a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időben, a nap
folyamán délután 14.30-ig.
- A csoportos hospitálás dokumentuma az előkészületi füzet, melyet
naprakészen vezetni kell.
A teljesítés feltételei:
- Aktív részvétel mind az egyéni, mind a csoportos hospitálási napokon.
- 2 anyanyelv és irodalom, 2 matematika, 1 környezetismeret és 1 ének órát
tartanak 1-4. osztályban. A tervezetek (mind a tanító, mind a helyettesi)
határidőre való elkészítése.
- Az órát akkor tarthatja meg a hallgató, ha a tervezete és a helyettesének
tervezete is legalább elégséges (2).
- A tantárgyanként vezetett hospitálási naplók leadása a hospitálást követő öt
munkanapon belül.
- Az előkészületi füzet naprakész vezetése a félév során.
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