„AZ ÉVFOLYAM KIVÁLÓ TANÍTÓJA” VERSENY
MEGHIRDETÉSE AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN
a 2019/2020. tanévben
A verseny célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban bizonyíthassák felkészültségüket, hivatástudatukat.
A verseny feltételei és lebonyolításának menete:
1. A versenyen részt vehetnek a tanító szak nappali és levelező tagozatának végzős hallgatói.
2. A nappalis hallgatók a Csoportos tanítási gyakorlat IV. minden hallgatói csoportjából max. 3 fő vehet
részt a versenyen. A külső szakvezetők a hallgatók véleményének figyelembe vételével jelölik ki az
eddigi tanítási gyakorlatuk alapján azokat a hallgatókat, akik a versenyre nevezhetnek.
3. A levelezős hallgatóknak a külső szakvezetőtől kell ajánlást hozniuk.
4. A részvételi szándékot a hallgatók 2019. november 29-én 14 óráig az I. em. 102. szobában leadott
borítékkal jelezhetik. Az évfolyam kiváló tanítója 2019. címzésű borítékra írják rá választott
jeligéjüket. A lezárt boríték tartalmazza a pályázó nevét, e-mail címét, műveltségterületét és Neptunkódját.
5. A verseny első fordulóját 2019. december 4-én, szerdán 9:30-tól 13:00-ig rendezzük az informatika
szaktantermekben. A versenyfeladat: egy, a helyszínen központilag húzott matematika vagy magyar
témájú óra tervezetének elkészítése. A munkához a tervezet szerkezetét és az elbírálás szempontjait
megadjuk, elektronikus segédlet a teremben használható.
6. A jeligés tervezetek értékelését bírálóbizottság végzi: kiválasztja a tíz legjobb írásbeli munkát,
amelyek készítői a második fordulóban taníthatnak. A jeligék dekódolását követően, (melyet a HÖKös hallgatókkal együtt végzünk) december 16-án a 102-es szoba előtti faliújságon és a honlapon
tájékoztatjuk a részvevőket az első forduló eredményéről.
7. A 10 versenyzőnek 2020. január 6-ig e-mailben kell jeleznie, hogy milyen tantárgyat szeretne tanítani.
A továbbiakban minden jelzést a /budai.toth.krisztina@tok.elte.hu/ címre kérünk.
8. Január 13-án a honlapra és a 102 előtti faliújságra kiírjuk a választható tananyagokat.
9. Január 17-ig kell elküldeni a versenyző hallgatóknak, hogy melyik tananyagot választották.
Minden tananyagot csak egy hallgató taníthat, ezért egyeztetésre lesz szükségük.
10. 2020. január 23-án kiírjuk, hogy jan. 27. és febr. 7. között a kijelölt időpontokban ki, hol hospitálhat
az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában.
11. Ezután készíthetik el a választott óra tervezetét, melyet február 18-ig 5 példányban kinyomtatva és
elektronikusan is le kell adni a 102-ben. A szemléltető eszközöket csak 1 példányban kell leadni.
12. Február 21-ig jelezzük a hallgatóknak, hogy tanítható-e a tervezet.
13. A nyilvános versenytanításokra 2020. február 24. és március 11. között kerül sor az ELTE Gyertyánffy
István Gyakorló Általános Iskolában. A tanítást a bírálóbizottság előtti elemzés követi.
14. A versenytanítás eredményét a bírálóbizottság a tervezet, a tanítás és az elemzés alapján állapítja meg.
Az eredményeket 2020. március 12-én írjuk ki.
A verseny díjazása:
Az első három helyezett hallgató "Az évfolyam kiváló tanítója 2020." kitüntető címet rögzítő oklevelet kap.
Amennyiben a bírálóbizottság a versenyzőnek jeles osztályzatot ajánl, mentesülhet a zárótanítás alól.
Pénzjutalmak: I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

25.000.-Ft
20.000.-Ft
15.000.-Ft

A díjazottak részt vehetnek március 13-án az iskolai ünnepségen, ahol a tanulók előtt virágcsokrot vehetnek
át. Az oklevelet és jutalmat a kari oklevélosztó ünnepélyen adjuk át.
Dr. Golyán Szilvia
oktatási dékánhelyettes

