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Tájékoztatás a távoktatás alatt folyó gyakorlati tárgyak teljesítésének módjáról a tavaszi 
szünetet követően 

 

Kedves Hallgatók! 

 

A 3/2020. és 4/2020. rektori-kancellári körlevelet követően áttekintettük a tanító szakos 
gyakorlatok megvalósításának lehetőségeit. A gyakorlatok az alábbiakban ismertetett keretek közt 
valósulnak meg:  

I.  

AKNB_TTTM042  és  AKNB_TTTM044  Csoportos tanítási gyakorlatok ÁTK:  

Nappali tagozaton csoportvezető szakvezetők elektronikus úton kiküldik a hallgatói csoportok 
számára  a még nem tanított óratípusok tananyag- kijelölő dokumentumát. Ezen feltüntetésre kerül 
a javítást végző szakvezető elektronikus elérhetősége és a vázlat leadási határideje.  A szakvezető 
maximum egy hét alatt javítva visszaküldi az értékelt munkát, mely továbbra és a félévi jegy részét 
képezi.  

Azon hallgatók, akiknek nem volt lehetőségük ebben a félévben tanítani, nem kerülnek hátrányba 
a félévi teljesítmény megállapításánál.   

A levelező tagozaton ezen tárgyak tartalmát a kurzus oktatója elektronikus úton (Neptun, Moodle 
biztosítja). 

 

II.  

AKNB_TPTM019, ESNB_STTM037, AKNB_TTTM065, AKNB_TTTM078, 

AKNB_TPTM010, AKNB_TTTM056, AKNB_NKTM030, AKNB_NKTM043  

Csoportos tanítási gyakorlatok VMT: 

Nappali tagozaton a csoportvezető szakvezetők elektronikus úton kiküldik a hallgatói csoportok 
számára a még nem tanított óratípusok tananyag- kijelölő dokumentumát. A hallgató a leadási 
határidőre megküldi a szakvezetőnek a megírt vázlatot. A szakvezető maximum egy hét alatt javítva 
visszaküldi az értékelt munkát, mely továbbra és a félévi jegy részét képezi.  

Azon hallgatók, akiknek nem volt lehetőségük ebben a félévben tanítani, nem kerülnek hátrányba 
a félévi teljesítmény megállapításánál.  

A levelező tagozaton ezen tárgyak tartalmát a kurzus oktatója elektronikus úton (Neptun, Moodle 
biztosítja)  
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III.  

AKLB/AKNB_TTTM046 Egyéni tanítási gyakorlat I. 

A külső gyakorlati helyre szervezett egy hetes tanítási gyakorlat ebben a félévben elmarad. Keressük 
a lehetőségét, hogy a következő őszi félévben, az egymásra épülő Egyéni tanítási gyakorlat I. és 
Egyéni tanítási gyakorlat II. tárgyakat összevontan teljesíthessék. Ennek lebonyolításáról és 
tartalmáról az őszi félévben részletes tájékoztatást kapnak majd. 

 

IV. 

ANPETA, ALPETA 1811  Zárótanítás nappali és levelező tagozaton: 

A hallgatók nappali tagozaton a választott műveltségterületnek megfelelően elektronikus úton 
megkapják a zárótanítás tananyag- kijelölő dokumentumát Vargáné Frank Krisztina ig. helyettestől. 
Ez  alapján részletes tervezetet készítenek a honlapunkon megtalálható  „ A zárótanítás 
tervezetének értékelési szempontsora”, valamint  „A zárótanítás hallgatói önértékelésének 
értékelési szempontsora” c. dokumentumok alapján. Ezen értékelőlapok elérhetők a 
https://gyakorloiskola.sze.hu/zarotanitasok-dokumentumai-1 oldalon.   A tervezet megírására 
maximum egy hét áll rendelkezésre. A részletesen kidolgozott munkát a kitöltött mintalapokkal és 
a tervezethez előre megírt önreflexióval együtt a gyakorlo@sze.hu vagy a vargane.krisztina@sze.hu 
címre kérjük elküldeni. A dokumentum megérkezéséről visszajelzést küldünk.  

A munkát két gyakorlóiskolai szakos pedagógus értékeli majd, s az elért pontszámok alapján tölti 
ki a jegyzőkönyvet.   A zárótanítás jegyzőkönyvét elektronikusan  eljuttatjuk a hallgatónak. 

Mivel a hallgató személyes jelenléte nem lehetséges az intézményben, a tanóra letanításától el kell 
tekintenünk. Ezért értelemszerűen a ponthatárok a következőképp módosulnak: jeles: 80 – 72 pont, 
jó:  71- 63pont, közepes: 62-54 pont, elégséges:  53-46 pont, elégtelen 45 pont alatt. 

A zárótanítás lebonyolításához szükség van a hallgató elektronikus elérhetőségére. Ezért megkérem 
a tárgyat felvett és teljesíteni kívánó hallgatókat, hogy a vargane.krisztina@sze.hu elérhetőségre az 
aktuális e-mail címükkel jelentkezzenek be egy rövid levéllel, melynek tárgya: zárótanítás.   

Továbbá fontos kérés, azon hallgatók felé, akik még az összefüggő gyakorlat érdemjegyét 
tartalmazó dokumentumot ( 8 hetes, 3 hetes gyakorlat értékelő lapja) nem adta le intézményünkbe, 
kizárólag elektronikusan, a fenti elérhetőségre elküldve, esetleg postai úton legyen kedves mielőbb 
megtenni!  

A zárótanítás levelező tagozaton a korábbiakban megbeszéltek alapján remélhetőleg lezajlott.  
Amennyiben nem, és az iskola nem tud a továbbiakban lehetőséget biztosítani erre, akkor kérjük 
Vargáné Frank Krisztinánál jelentkezzenek e-mailben.  
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V. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó hospitálások:  

- A neveléselmélethez kapcsolódó hospitálási feladatok Egyéni komplex gyakorlat IV. mind 
levelező, mind nappali tagozaton elmarad. (Helyette Dr. Gróz Andrea tanárnő fogja 
megírni a teljesítendő feladatot. )  

- A pszichológiához kapcsolódó Egyéni komplex gyakorlat II. (óvodai hospitálás) elvileg 
mindenkinek teljesítésre került. Ha valaki elmaradt volna vele a tárgy oktatóját Dr. Benyák 
Anikó tanárnőt szíveskedjen keresni, hogy mi a teendő.  

- A Gyakorló Iskolától kért bemutató órák (ének, vizuális, didaktika) elmaradnak.  
- A III. évfolyam (Az együttnevelés elmélete és gyakorlata) Radó Iskolai hospitálásai 

elmaradnak.  

 

VI. 

Versenytanítás harmadéves hallgatók számára:  

Mivel az iskolai oktatás is a vírusfertőzés lefolyása végett bizonytalan, jelen helyzetben nem tudunk 
biztos információval szolgálni. Nagy valószínűséggel ebben a félévben elmarad. Hogy miként 
tudunk lehetőséget biztosítani a tanítás lebonyolítására az őszi félév során, erről majd a 
tanévkezdéskor részletes tájékoztatást adunk.  

 

Kérdéseikkel Kövecsesné dr. Gősi Viktóriát (gosi.viktoria@sze.hu) és Vargáné Frank Krisztinát 
vargane.krisztina@sze.hu tudják keresni. 

Köszönjük a megértésüket, együttműködésüket. 

 

 

2020. március 13. 

 

 

Dr. Pongrácz Attila   Dr. Ruppertné Hutás Kinga   
            dékán  sk.               igazgató sk. 
 
 

Kövecsesné dr. Gősi Viktória               Vargáné Frank Krisztina 
                dékánhelyettes sk.          igazgatóhelyettes sk. 
 


