
2014 / 2015- ös egyetemi év, pedagógiai gyakorlat 
 

A pedagógiai gyakorlaton való részvétel a következő rend szerint 
történik: 
 

I. év  

A 2. szemesztertől kezdődik a gyakorlat, hospitáló (megfigyelő)  jellegű 

gyakorlatként. Az ehhez szükséges eligazítás az első kontakt órán. 

 

II. év,  - Első félév (3. szemeszter): tanítási gyakorlat --  román nyelv, magyar nyelv, 

ének-zene. A szükséges eligazítás az első kontakt órán. 

 

Második félév (4. szemeszter) – tanítási gyakorlat – matematika, tudományok 

Ezekből a tantárgyakból kell gyakorlatot végezniük óvodában és iskolában. Eligazítás az 

első kontakt órán. 

 

III. év -  Első félév (5. szemeszter) -  történelem és erkölcsi nevelés, rajz, kézimunka, 

testnevelés – iskola és óvoda  

II. félév – (6. szemeszter) minden korábbi tantárgy egy-egy óra – iskola és óvoda  

 

A különböző előképzettség szerint az elvárások a következők: 

A. A szakképzettséggel nem rendelkezők csoportja  

A 2. szemeszter hospitáló gyakorlatán kötelező jelleggel jegyzetet készítenek és 

félév végén leadják az 1. kontakt órán megadott szempontoknak megfelelően. 

A 3. szemesztertől kezdődően a gyakorlatnak két feladatcsoportja, szakasza van: 

1. szakasz: Kötelesek asszisztálni két-két megfelelő órán/foglalkozáson mind az 

iskolában, mind az óvodában. Erről a hospitálásról az illető iskolából/óvodából igazolást 

hoznak, amit csatolnak az óráról/foglalkozásról készített jegyzethez. Az iskolai/óvodai 

intézményi igazolás űrlapját kérem az igazgatónak átadni az egyetem részéről 

megfogalmazott kéréssel együtt. (ez utóbbiakat letölthetik a honlapról – mindenki az 

iskola / óvoda “nyelvi elvárásainak” megfelelőt)  

 



2. szakasz: Megtartanak egy-egy órát iskolában, egy-egy foglalkozást az 

óvodában, a különbözű tantárgyak szerint. Ezeknek az óráknak/foglalkozásoknak az 

értékeléséhez, kérem letölteni a honlapról az értékelési űrlapot, amit az iskola/óvoda 

módszertani felelőse vagy igazgatója tölt ki. 

 

B. A szakképzettek csoportja – a 3. szemesztertől kezdődően 

- A tanító beosztásban dolgozók:  egy - egy óvodai foglalkozástervet készítenek, ill. 

megtartanak egy-egy foglalkozást az adott félévre kiírt tantárgyak szerint – a mentor-

óvónő által kitöltött értékelő lapot csatolják a foglalkozástervekhez. 

- Az óvodapedagógusként dolgozók: egy-egy iskolai tanórai tervet készítenek, 

megtartanak egy-egy órát  a félévre kiírt tantárgyak szerint. – a mentor-tanító által 

kitöltött értékelő lapot csatolják a lecketervekhez. 

 

 

A megfelelő dokumentumokat tartalmazó pedagógiai gyakorlati portfóliót az utolsó 

kontaktórán kötelesek leadni a gyakorlatot irányító tanárnak.  

 

 

 

Jó munkát kívánva, 

dr. Antal Sándor 
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