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1. 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.) 

2. Félévi követelmény: minősített aláírás 

Tantárgyi program: mikrotanítások vagy teljes órák tartása magyar nyelv és irodalomból és  

matematikából. 

 

3. A tanítási gyakorlat menete: 

A.: A csoport előtti tanítás előkészítése:  

1. A tananyag kijelölése: két héttel a tanítás előtti tanítási gyakorlaton. 

Ha a tanítandó tantárgy új a félév során, akkor kezdetben a tananyag megjelölésén és a 

tanmenet megfelelő tartalmán kívül a szakvezető még a vázlatíráshoz támpontokat is 

ad. A félév során a szakvezetői instrukció aránya fokozatosan kisebb mértékű lesz, míg 

a hallgatói önálló munka nagyobb arányú kell, hogy legyen. A hallgatók minden új 

tantárgynál az első alkalommal minta-óratervezetet kapnak a szakvezetőtől.   

Az írásbeli munkák leadási határideje: minden héten, amelyen tanítási gyakorlat van, 

legkésőbb a tanítási gyakorlat napját követő 3. napon, 16 óráig le kell adni (e-mailban, 

a szakvezető által megadott címre küldve).  

2. A tanító és a helyettes tanító kijelölése és feladatuk: 

A tanítót és a helyettes tanítót a szakvezető jelöli ki. 

a.: A tanító feladata:  

- a tervezetírás a megoldási javaslat alapján. Leadási határideje: legkésőbb 

a tanítási gyakorlat napját követő 3. napon, 16 óráig kell leadni (e-

mailban, a szakvezető által megadott címre küldve). A szakvezető - igény 

szerint - előre egyeztetett időpontban jelenléti vagy online megbeszélést 

biztosít.  

- gondos felkészülés a tanítási órára (azaz a tervezet elkészítésén túl minél 

teljesebb szakirodalmi-módszertani tájékozódás, a szemléltetés 

biztosítása, egyéb segédanyagok ellenőrzése, előkészítése stb.). 

- az óra megtartása. 

- az óra részletes, több szempontú elemzése. 



b.: A helyettes tanító feladata:  

- a tervezetírás a megoldási javaslat alapján. Leadási határideje: legkésőbb 

a tanítási gyakorlat napját követő 3. napon, 16 óráig kell leadni (e-

mailban, a szakvezető által megadott címre küldve).  

- felkészülés a tanításra, mert amennyiben a tanító bármilyen okból távol 

marad, akkor a helyettes tanító fog tanítani.  

- a tervezet alapján felkészülés a bírálatra, illetve az óra megtekintése után 

részletes bírálat kifejtése az elemző órán. 

B.: A csoport előtti tanítás:  
A kijelölt tanító, a hiányzása esetén a helyettes tanító tanít, a csoport többi tagja hospitál, 

és erről a látott órán feljegyzést készít. A csoport tagjai mindnyájan aktívan részt 

vesznek az óra elemzésében. 

C.: A csoport előtti tanítás elemzése: 
-A tanító elemzi a tartott órát, a helyettes tanító az adott órára vonatkozó 

megfigyelési szempontsor alapján bírálja a látott órát.  

-A csoport többi tagja is aktívan reflektál a látottakra, hallottakra, valamint 

építő jellegű javaslatokat tesz. 

-A látott óra értékelése (önértékelés, hallgatói, szakvezetői).  

Minősítéssel történik az értékelés. 

4. A félévközi ellenőrzések követelményei: 

Az értékelés összetevői: a félév során beadott írásbeli munkák minősége, tanítási 

gyakorlatokon való aktivitás, a hallgató által tartott tanítási órákra való felkészülés, 

kivitelezés és az önreflexió. 

Az értékelés szempontjai: 

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden héten 

feladatot kapnak. Minden héten a szakvezető minősítéssel értékeli az előkészületi 

vázlatokat. Ha a hallgató nem adja be a vázlatát/tervezetét a megadott határidőre, azt 

legkésőbb 1 héten belül pótolnia kell.  Kettőnél több hiányzó óraterv, a tantárgy félévi 

érvénytelenségét vonja maga után. Ha a vázlat „nem felelt meg” minősítésű, azt a 

hallgató egyszer, egy héten belül javíthatja. 

 

5. Az érdemjegy kialakításának módja: 

A végső értékelés a következő részteljesítmények színvonala alapján alakul ki: 

előkészületi vázlatok, tanítási tervezetek, a megtartott órák és azoknak elemzése, 

részvétel az óraelemzésekben. Amennyiben ezek bármelyike „nem felelt meg” 

minősítésű, akkor a félév is „Nem felelt meg” minősítéssel zárul. 

A minősítés javítása a tantárgy gyakorlati jellege miatt nem lehetséges. 

 

Nyíregyháza, 2022. február 01. 

 

 Dr. Pethőné Zatureczky Tünde 

 

vezetőtanár 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. évfolyam tanító szakos hallgatók csoportbeosztása 

 

1.  Balázs Renáta 

2.  Biró Gréta 

3.  Bíró Petra 

4.  Gégény Kitti 

5.  Imre Bianka 

6.  Somogyi Bianka 

 


