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JEGYZŐKÖNYV 
TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK ZÁRÓTANÍTÁSÁHOZ 

 

A hallgató neve:…………………………………………………………………………………… 

Neptun kódja………………………    műveltségterülete……………………………………... 

A zárótanítás időpontja: ………………………………………………………………………….. 

       helye:……………………………………………………………………..…….. 

Tantárgy:………………………………………………………………………………….…….…. 

 téma:…………………………………………………………………………………..………….. 

A téma előzménye:……………………………………………….…………………….………….. 

 

A zárótanítás értékelése (pedagógiai-pszichológiai, tantárgyi, tantárgy-pedagógiai szempontból): 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….………….. 

Az elemzés értékelése (tárgyszerűsége, szakszerűsége):….……………...…………………..………… 

……………………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………………….……………... 

Egyéb megjegyzés, összegzés:……………………………………………………..……..………… 

……………………………………………………………………………………….……………... 

A zárótanítás érdemjegye:……………………………………………………………….……. 

Budapest, …………………………. 

 

 

………………………………………… P.H. ………………………………………….. 

 a vizsgabizottság elnöke     mentortanító 

     

……………………………………. 

hallgató 
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TANANYAGKIJELÖLŐ LAP 

TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK ZÁRÓTANÍTÁSÁHOZ 

 

 

A hallgató neve:…………………………………………………………………………………… 

Neptun kódja………………………    műveltségterülete…………………………………….... 

 

A zárótanítás helye  

az iskola neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………………………………..…………………… 

A zárótanítás  időpontja: …………………...………..…………….………………………………… 

Tantárgy:…………………………………………………………………………..…………………. 

téma:………………………………………………………………….…….………………………… 

…………………………………………………………………………………….…………...………

……………………………………………………………………………………………....…………

…………………………………………………………………………………….………………….. 

A téma előzménye:………………………………………………………………...……………......… 

………………………………………………………………………………………..……………….. 

Tanulmányozásra javasolt irodalom:…………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………….…………………... 

…………………………………………………………………………………….…………………... 

Egyéb megjegyzés:…...………………………………………………………………...……………... 

……………………………………………………………………………………….………………... 

………………………………………………………………………………………….……………... 

 

Budapest, …………………………. 

 

………………………………………… P.H. ………………………………………….. 

 a vizsgabizottság elnöke     mentortanító  
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Kedves Kolléga! 

Kérjük, hogy a következő kérdőívet töltse ki ezzel is segítve munkánkat! 

 

A FOGADÓ GYAKORLATVEZETŐ (OSZTÁLYTANÍTÓ)VÉLEMÉNYE A KOMPLEX 

PEDAGÓGIAI GYAKORLATRÓL 

 

1. Kérjük aláhúzással jelölje, elegendőnek tartja-e a nyomtatott és a honlapon lévő 

információt a gyakorlatvezetői feladatai elvégzéséhez?  

 

a) igen     b) nem 

 

 

2. Értékelje a gyakorlatot az alábbi 6 fokozatú skálán bekarikázással: 

 

A hallgató általános műveltsége: 

 

6  5  4  3  2  1 

 

 

   nagyon művelt               nagyon tájékozatlan 

 

   hozzáállása a gyakorlathoz: (munkafegyelme, -kedve, önkéntes vállalásai stb.) 

 

6  5  4  3  2  1 

 

 

   kiemelkedően jó    érdektelen, hanyag 

 

szakmai-tárgyi felkészültsége: 

 

    6  5  4  3  2  1 

 

 

   magas színvonalú           rendkívül hiányos 

 

legfelkészültebb a        legkevésbé felkészült a 

 

....................................................      ………………………………… 

………………………………….          ………………………………… 

…………………………………           ………………………………… 

       tantárgyból         tantárgyból 
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módszerbeli felkészültsége: 
 

    6  5  4  3  2  1 

 

 

         kiemelkedő             rendkívül hiányos 

 

a gyermekekhez való hozzáállása: 

 

     3  2  1 0 -1 -2 -3 

 

 

   szeretetteljes,        közömbös   elutasító 

    

 

3. Kérjük aláhúzással jelölje, hogy Önöknél volt-e a zárótanítás? 

 

a) igen     b) nem 

 

4. Ha a zárótanítás Önöknél volt, mit tapasztalt? Karikázza be! 

A hallgató 

a) felkészülése, órája, elemzése szakszerű, jól felépített, biztos elméleti tudást tükröző 

b) pedagógiai szempontból megfelelő órát tartott, de tantárgypedagógiai hiányosságok 

előfordultak. 

c) tantárgypedagógiai szempontból megfelelő órát tartott, de pedagógiai szempontból 

hiányosságok fordultak elő. 

d) az órája minden szempontból megfelelő volt, de az óraelemzése nem volt megfelelő 

e) sem az óra sem az elemzés nem volt megfelelő, pedagógiai és módszertani 

hiányosságok egyaránt voltak 

 

5. Milyen volt a tanító és az elnök közötti összhang? Karikázza be! 

 

a) az elnök és a tanító alapvetően egyetértettek a zárótanítás megítélésében 

b) az elnök jelentősen pozitívabban értékelte az órát, mint a tanító 

c) a tanító jelentősen pozitívabban értékelte az órát, mint az elnök 

egyéb észrevétel: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Mi volt a hallgató gyakorlatával kapcsolatos legpozitívabb élménye? 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 
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7. Mi volt a hallgató gyakorlatával kapcsolatos legnegatívabb élménye? 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

 

8. Kapott-e valamit Ön is hallgatónktól/hallgatónk által a gyakorlatvezetés során? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

9. Szívesen vállalna-e Ön/iskolája újra gyakorlatvezetést?  

 

a) igen     b) nem 

 

Ha igen, kérjük, írja ide saját nevét: 

 

........................................................................................................................................... 

 

iskolája nevét és címét: 

 

........................................................................................................................................... 

 

Kérjük, írja le mi a legjellemzőbb sajátossága iskolájának! 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

10. Milyen javaslattal tudná segíteni további munkánkat a gyakorlatok szervezésében? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Köszönjük a képzés érdekében kifejtett értékes tevékenységét! 
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Kedves Hallgató! 

Kérjük, töltse ki a következő kérdőívet, segítve ezzel munkánkat! 

 

KÉRDŐÍV AZ ÖSSZEFÜGGŐ (KOMPLEX) PEDAGÓGIAI GYAKORLATRÓL 

tanító  

 

 

1. Mi motiválta a gyakorlat helyének kiválasztásában? Egy választ jelöljön a négyzetben. 

 

 A. ismerős iskola (tanító/tanár) 

  

 B. már volt ott gyakorlaton 

 

 C. közel van a lakóhelyéhez 

 

 D. ott akar elhelyezkedni 

 

 E. egyéb, éspedig ........................................................ 

 

 

2. Helyesnek tartja-e, hogy a gyakorlat helyét szabadon választhatja? 

 

   Igen    Nem  

 

 

3. Mennyire ítéli eredményesnek a komplex szakmai gyakorlatot? Értékelje a gyakorlatot az 

alábbi 6 fokozatú skálán bekarikázással: 

 

A. – a választott alsó tagozatos osztályban 

6  5  4  3  2  1 

 

 

   eredményes     eredménytelen 

 

B. – műveltségterületén az alsó tagozatos osztályban 

6  5  4  3  2  1 

 

 

   eredményes     eredménytelen 

 

 

C. műveltségterületén 5. v. 6. osztályban 

6  5  4  3  2  1 

 

 

   eredményes     eredménytelen 
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4. A tanítási gyakorlat hozzásegíti-e állásajánlathoz? 
 

   Nem    Igen:  - napköziben    

         

- osztályban  

   

        - jövő tanévtől    

 

        - későbbi lehetőségként 

 

 

5. Választaná-e ezt az iskolát munkahelyének?  

 

   Igen    Nem  

 

Miért?  

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Javasolja-e iskoláját/tanítóját a következő évfolyamoknak?   

 

Igen                 Nem   

 

Ha igen, az iskola neve/címe: …………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

7. Ha abban az iskolában teljesítette a zárótanítást, ahol a gyakorlatot teljesítette (Válaszát 

x-elje be, lehet többet is!)      

Igen  Nem 

 

 A. Biztonságban éreztem magam.        

 

 B. Sikeres volt.          

     

 C. Egyéb tanítási feladataimnál jobban sikerült.      

 

 D. Egyéb vélemény: ......................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 
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8. Röviden írja le a gyakorlat során szerzett legpozitívabb élményét: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

9. Röviden írja le a gyakorlat során szerzett legnegatívabb élményét: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Köszönjük a válaszait! 
 


