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A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév 

nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 
Az értékelés módja, ütemezése: 
A kéthetes tanítási gyakorlat alatt egy ének-zene óra megtartása. Betegség esetén lehetőség 
van más időszakban az óra pótlására. A tanítás előtt ének – zene óra hospitálása az adott 
osztályban, ahová a hallgató beosztásra került. A tanítási óra előtt legalább egy héttel a 
szakvezetőtől, előre egyeztetett időpontban, a tananyag elkérése, és részletes (portfólió B 
változat) óraterv készítése, melyben a tanulók válaszait is fel kell tüntetni. A megírt tervezetet 
előre egyeztetett időpontban a szakvezető segítségével közösen javítják, alakítják át, egészítik 
ki, és az óra egyes részeit kipróbálják. A tanóra megtartása után elemző, értékelő órán való 
részvétel. 
 
A félévközi ellenőrzések követelményei:  
A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást, énektudást, pontos ritmusérzéket, alapvető 
furulyatudást, kottaolvasást feltételez, így a hallgató az órakiadás után önállóan készít 
ismeretei alapján tervezetet, melynek javítását a szakvezető segítségével végzi el. Ha a 
hallgató nem adja be a vázlatát/tervezetét az egyénileg egyeztetett határidőre (minimum 3 
nappal a tanóra megtartása előtt), nem vesz részt a szakvezető irányításával az órára való 
felkészítésen, illetve nem tartja meg a tanórát, akkor a féléve érvénytelen. Betegség esetén 
köteles a szakvezetőt időben értesíteni, mert csak abban az esetben kap újabb óraanyagot, 
tanóratartási lehetőséget. 
 
Az érdemjegy kialakításának módja:  
A gyakorlati jegyet a tanítás, a tervezet minőségének átlaga adja, melyben súlyozottan 
szerepel a tanítás érdemjegye. Amennyiben mindkét összetevő elégtelen minősítésű, a félév 
elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. 
Elégtelen gyakorlati jegy javítása egyeztetett időpontban lehetséges. 
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