
Tudnivalók a nappalis, tanító szakos hallgatók 

gyakorlatairól 
 

 

Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat I. 

 

Beosztások a kurzusra való jelentkezések után folyamatosan történnek, a 102. szoba előtti faliújságon és a 

honlapon olvashatók. 

A beosztásokat be kell tartani. 

Indokolt esetben is csak cserét engedélyezünk, írásban kérheti az érintett két hallgató. (102 szobában) 

Betegség esetén orvosi igazolás bemutatásával lehet új időpontot kérni a 102-es szobában. 

Igazolatlan hiányzás esetén (akár késés miatt is) késedelmi díjat kell fizetni, melyhez a csekket és az új 

időpontot a 102-ben kell kérni.  

A gyakorlaton való megjelenés másodszori elmulasztása a gyakorlat ismétlését vonja maga után. 

Szerdai napokon nem lesz hospitálás, mert ilyenkor bemutatók vannak a gyakorlóban. 

 

Az adott nap feladatait a gyakorlati képzési füzetben és a tájékoztatóban találják. Kérem, olvassák el 

figyelmesen!  

 

Kérjük, a következőket tartsák be: 

 Megjelenés a kijelölt napon ½ 8-kor. Becsöngetés után nem mehetnek be a tanterembe!   

 Ne zavarják beszélgetéssel a tanítást! 

 Nagyobb csomagjaikat a ruhatárban tegyék le, mert a tanulók sem hozhatják ezeket be a tanterembe!   

 Egész nap a gyerekekkel kell lenniük, beleértve a szüneteket is! Ilyenkor beszélgethetnek a 

gyerekekkel, különösen a kiválasztott kisdiákkal! 

 A hospitálási naplót és az adatokkal kitöltött kék füzetet egy héten belül kell a tanítók asztalára 

lerakniuk, akik ezt néhány napon belül megnézik és visszaadják. 

 

 

Csoportos megfigyelések  (Élő és videós bemutatók) 

 

 

A beosztást a 102-es szoba előtti faliújságon és a honlapon is olvashatják. Nem elegendő egyszer megnézni, 

mert előfordulhatnak betegség vagy egyéb más ok miatti változások, amit mindig kiírunk. Kövessék ezeket 

figyelemmel! Minden hallgatónak azon a bemutatón kell részt vennie, ahova a csoportja ki van írva! 

 

 

 Legkésőbb jelzőcsöngetéskor foglalják el a helyüket! Becsöngetés után az órára bemenni nem 

szabad! 

  A gyakorlóba ne hozzanak át kabátot, nagyobb táskákat, élelmiszert, mert ezek elhelyezésére a 

termek szűkössége miatt nincs mód! 

 

 

A gyakorlóban adódó minden problémával engem keressenek! Igyekszem segíteni. Eredményes, 

élményekben gazdag együttműködést kívánok! 

 

 

 

                                                                                                         Józsa Ildikó 

                                                                                                          tanítóképzési koordinátor 

 

 

 

 



 

 

Tájékoztató az II. évfolyam számára 

tavaszi félév 

 

 

Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat II. 

 

 

Egy nap hospitálás a felső tagozaton 

 

Beosztások a kurzusra való jelentkezések után folyamatosan történnek, a 102. szoba előtti faliújságon és a 

honlapon olvashatók. 

A beosztásokat be kell tartani. 

Indokolt esetben is csak cserét engedélyezünk, írásban kérheti az érintett két hallgató. (102 szobában) 

Betegség esetén orvosi igazolás bemutatásával lehet új időpontot kérni a 102-es szobában. 

Igazolatlan hiányzás esetén (akár késés miatt is) késedelmi díjat kell fizetni, melyhez a csekket és az új 

időpontot a 102-ben kell kérni.  

A gyakorlaton való megjelenés másodszori elmulasztása a gyakorlat ismétlését vonja maga után. 

Szerdai napokon nem lesz hospitálás, mert ilyenkor bemutatók vannak a gyakorlóban. 

 

Az adott nap feladatait a gyakorlati képzési füzetben és a tájékoztatóban találják. Kérem, olvassák el 

figyelmesen!  

 

 

Kérjük, a következőket tartsák be: 

 Megjelenés a kijelölt napon ½ 8-kor. Becsöngetés után nem mehetnek be a tanterembe!   

 Ne zavarják beszélgetéssel a tanítást! 

 Nagyobb csomagjaikat a ruhatárban tegyék le, mert a tanulók sem hozhatják ezeket be a tanterembe!   

 Egész nap a gyerekekkel kell lenniük, beleértve a szüneteket is! Ilyenkor beszélgessenek a 

gyerekekkel! 

 A gyakorlati képzési füzetet (kék füzet) hozzák magukkal, mert ennek hiányában a tanárok nem 

tudják aláírni a jelenlétet. Ha mégis előfordul, hogy elfelejtik magukkal hozni, akkor a jegyzeteiket 

írassák alá, mert ezzel bizonyítják, hogy ott voltak, és később ezzel kapják meg a füzetükbe az 

aláírást. Ha hiányzás miatt szakszerű helyettesítés van, akkor a helyettesítő tanár aláírhatja a füzetet, 

ha nem szakszerű a helyettesítés, akkor engem keressenek, és én írom alá! 

 Hospitálási naplót a gyakorlóban nem kell leadniuk! 

 

 

 

Egy nap hospitálás a napköziben 

 

A napköziben egy délutánt fognak eltölteni. Előzőleg meg kell keresniük a kijelölt napközis nevelőt és 

egyeztetniük kell, hogy hány órája van aznap a csoportnak, mikorra kell érkezniük. 

Ebben a félévben egy rövid, kb.15 perces foglalkozást kell tartaniuk. Ez lehet játék vagy kézműves 

foglalkozás is. A nevelővel meg kell beszélniük, ismerik-e a gyerekek az adott játékot. A nagyobb gyerekek 

már nagyon sok foglalkozáson vettek részt, ezért a közismert játékokat, mint pl. Amerikából jöttem, mind 

ismerik. Vegyék igénybe a könyvtárban található játékgyűjteményeket és kézműves foglalkoztató füzeteket. 

 

Az adott nap feladatait a gyakorlati képzési füzetben és a tájékoztató könyvben találják. Kérem, olvassák el 

figyelmesen!  

 

A hospitálási naplót egy héten belül kell a tanítók asztalára lerakniuk, akik ezt néhány napon belül megnézik 

és visszaadják. 

 



 

 

 

Csoportos tanítási gyakorlat I. 

 

Keddi napokon a gyakorlóban tanítási gyakorlatokon vesznek részt. A beosztást a 102-es szoba előtti 

faliújságon és a honlapon láthatják. 

 

Az első alkalommal 15 perccel a becsöngetés előtt érkezzenek, hogy legyen idejük megtalálni a termeket, és 

az estleges problémákat még óra előtt sikerüljön megoldani. 

Becsöngetés után órára bemenni nem szabad! 

Kabátjukat, csomagjaikat tegyék le a ruhatárba, mert a termek kicsik, és ezek nem férnek el 

 

A bemutatóórákon figyelmesen jegyzeteljenek, mert a következő héten a bemutatóhoz hasonló órát kell 

majd tartaniuk. Olvasást és matematikát fognak tartani mikrótanításban. Ez azt jelenti, hogy két hallgató 

tanít minden alkalommal. A részletekről majd a vezetőtanárok fognak beszámolni az első megbeszélési 

órán. 

 

 

 

Csoportos megfigyelések (Élő és videós bemutatók) 

 

 

A beosztást a 102-es szoba előtti faliújságon és a honlapon is olvashatják. Nem elegendő egyszer megnézni, 

mert előfordulhatnak betegség vagy egyéb más ok miatti változások, amit mindig kiírunk. Kövessék ezeket 

figyelemmel! Minden hallgatónak azon a bemutatón kell részt vennie, ahova a csoportja ki van írva! 

 

 

 Legkésőbb jelzőcsöngetéskor foglalják el a helyüket! Becsöngetés után az órára bemenni nem 

szabad! 

  A gyakorlóba ne hozzanak át kabátot, nagyobb táskákat, élelmiszert, mert ezek elhelyezésére a 

termek szűkössége miatt nincs mód! 

 

 

A gyakorlóban adódó minden problémával engem keressenek! Igyekszem segíteni. Eredményes, 

élményekben gazdag együttműködést kívánok! 

 

 

 

                                                                                                         Józsa Ildikó 

                                                                                                          tanítóképzési koordinátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tájékoztató az III. évfolyam számára 

tavaszi félév 

 

 

 

Csoportos tanítási gyakorlat III. 

 

Pénteki napokon, külső iskolában 

 

A beosztást a 102-es szoba előtt és a honlapon olvashatják.  

 

Megjelenés a kijelölt napon ½ órával a becsöngetés előtt, mert még nem tudják pontosan kiszámítani, hogy 

mennyi idő kell az utazásra. A helyszínen is meg kell még keresni a tantermet, ami egy ismeretlen épületben 

időbe telik. 

 Nem minden iskolában egyezik meg a csengetési rend a karival! Érdeklődjenek a vezetőtanároknál! Van 

ahol csak tízpercesek a szünetek, így már a második óra is hamarabb, 8.55-kor kezdődik. 

 Nem minden iskolában van jelzőcsöngő, ne várjanak arra! Becsöngetés után nem mehetnek be a 

tanterembe!   

 

 

Minden csoport két alkalommal a gyakorlóban teljesíti az informatikatanítást. A beosztásban szerepel, hogy 

hova, kihez kell menniük. Figyelmesen nézzék meg! A két alkalom után az a két hallgató, aki tanított, 

osztályzatot kap, amit majd a vezetőtanárának át kell adnia. A félév értékelését ő végzi majd. Az 

informatikaóra utáni tanítás előkészítését 3 héttel korábban kell elvégezniük.  

A csoportos tanítási gyakorlat gyakorlati jeggyel zárul, amit itt a karon fognak az indexükbe beírni a 

gyakorlatvezető osztályzata alapján. 

 

 

 

Műveltségterületi csoportos tanítási gyakorlat I. 

 

Csütörtöki napokon a gyakorlóban tanítási gyakorlatokon vesznek részt. A III/07 és a III/08 külső iskolában 

gyakorol.  

A beosztást a 102-es szoba előtti faliújságon és a honlapon olvashatják. 

 

 

Az első alkalommal időben érkezzenek, hogy legyen idejük megtalálni a termeket, és az estleges 

problémákat még becsöngetés előtt sikerüljön megoldani! Becsöngetés után órára bemenni nem szabad! 

Kabátjukat, csomagjaikat tegyék le a ruhatárba, mert a termek kicsik, és ezek nem férnek el! 

 

A bemutatóórákon minden csoport figyelmesen jegyzeteljen, mert a következő héten a bemutatóhoz hasonló 

órát kell majd tartaniuk.  

A gyakorlat részletes tematikáját majd a vezetőtanárokkal fogják megbeszélni. 

A félév végén gyakorlati jegyet fognak kapni. 

 

A gyakorlóban adódó minden problémával engem keressenek! Igyekszem segíteni. Eredményes, 

élményekben gazdag együttműködést kívánok! 

 

 

 

 Józsa Ildikó 

                                                                                           tanítóképzési koordinátor 


