Iskolai területi gyakorlat 6., alapképzés (Gy306)
Tantervben: 8. félév
Időtartama: 4 hét, egyénileg szervezett gyakorlóhelyen és időpontban
(pedagógusdiplomával már rendelkezőknek 3 hét)
Tematikája:
- A gyakorlat 1. hete:
o 1-2. nap – a hallgató egész nap hospitál (iskolai és napközi),
o 3-4-5 nap – 2-2 órát tanít, továbbá napközis foglalkozásokat vezet.
- A hallgató a gyakorlat 2. hetétől napi 2-3 órát tart az osztály órarendjében
szereplő anyanyelv, matematika, környezetismeret tantárgyakból, valamint heti
1-2 órát ének, rajz, testnevelés, technika tárgyakból. (összesen minimum 50 óra,
az órarend szerinti óra-arányokban).
- A hallgató e kurzus keretében teljesíti a műveltségterületi területi gyakorlatot is.
Ennek tematikája és teljesítése a 306m gyakorlat leírásában található.
- Bizottság előtt, előre kihirdetett időpontban húzott tantárgyból zárótanítást tart, a
gyakorlatnak helyet biztosító intézményben szervezett Bizottság előtt.
- A hallgató minden megtartott órához készít óravázlatot, a zárótanításhoz pedig
tervezetet. Ezt a gyakorlatvezetőnek kell előre bemutatni, majd a hospitálás után
2 héten belül – a többi dokumentummal együtt – le kell adni a képzési
vezetőnek.
- A hallgató hospitál a gyakorlatvezető óráin, erről tantárgyanként hospitálási
naplót vezet.
- A hospitált, illetve a megtartott órákat a munkanaplóban is rögzíti.
- Aktívan részt vesz az osztály mindennapjaiban (pl. kirándulás, ünnepek,
projektnapok, stb.), valamint a gyakorlatvezető által kiadott feladatok és
dokumentumok elkészítésében, szervezésében.
- A gyakorlatuk során – a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett szempont alapján megfigyeléseket végez, melyről esszét ír a gyakorlat végén. Ezt a többi
dokumentummal együtt le kell adni a képzési vezetőnek, majd ennek alapján
szóban is beszámol róla.
A teljesítés feltételei:
- A gyakorlat aktív, megszakítás nélküli teljesítése;
- Az előírt minimum óraszámú óra megtartása, a megfelelő dokumentációval;
- A zárótanítás bizottság előtti megtartása, az ezzel összefüggő önértékelés
bemutatása a Bizottságnak;
- A szükséges dokumentumok határidőre való elkészítése és leadása: 1
zárótervezet, munkanapló (a területi gyakorlat munkanaplóján belül kell
feltüntetni a műveltségterületes órákat is), az esszé, a zárótanítás értékelése, a
területi gyakorlat összegző értékelése (ezek a PK saját dokumentumai, a fogadó
intézmény postai úton kapja meg). Leadás: a területi gyakorlatot követő 2 héten
belül a gyakorlati képzés vezetőjének.
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Műveltségterületi területi gyakorlat (Gy306 keretében)
2. műveltségterület: Gy 306m
Tantervben: 8. félév
angol és német
Időtartama: 4 hét (pedagógusdiplomával már rendelkezőknek 3 hét)
Hospitálás: minimum 2 óra
Óratartás: minimum 12 óra
Helyszín: 1-6.osztály
Teljesítés feltételei:
- Bemutatók a szakvezető előtt.
- Óravázlatok készítése a szakvezető által kért módon és formában.
- Zárótervezet készítése a Pedagógusképző Kar előírásai alapján.
- 2 óra hospitálás a szakvezető óráján (akár különböző osztályokban).
- Dokumentáció: 1 zárótervezet, munkanapló (a területi gyakorlat munkanaplóján
belül kell feltüntetni a műveltségterületes órákat), zárótanítás értékelése, területi
gyakorlat összegző értékelése (ezek a PK saját dokumentumai, a fogadó
intézmény postai úton kapja meg). Leadás: a területi gyakorlatot követő 2 héten
belül a gyakorlati képzés vezetőjének, Kántor Juditnak.
testnevelés, ember és társadalom, ének, magyar, ember és természet, vizuális
nevelés
Időtartama: 4 hét (pedagógusdiplomával már rendelkezőknek 3 hét)
Hospitálás: minimum 2 óra
Óratartás: minimum 5 óra
Helyszín: 5-6.osztály
Teljesítés feltételei:
- Bemutatók a szakvezető előtt.
- Óravázlatok készítése a szakvezető által kért módon és formában.
- Zárótervezet készítése a Pedagógusképző Kar előírásai alapján.
- 2 óra hospitálás a szakvezető óráján (akár különböző osztályokban).
- Dokumentáció: 1 zárótervezet, munkanapló (a területi gyakorlat munkanaplóján
belül kell feltüntetni a műveltségterületes órákat), zárótanítás értékelése, területi
gyakorlat összegző értékelése (ezek a PK saját dokumentumai, a fogadó
intézmény postai úton kapja meg). Leadás: a területi gyakorlatot követő 2 héten
belül a gyakorlati képzés vezetőjének, Kántor Juditnak.
Azok a hallgatók, akik két műveltségterületet tanítanak, a területi gyakorlat idejét
szükség szerint meghosszabbíthatják. A gyakorlat dokumentációját ebben az esetben
is egyszerre kell leadni.
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