Tisztelt Hallgatók!
Levelünkben összefoglaljuk a tegnapi B típusú gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatón
elhangzottakat:





















A gyakorlat szeptember 13-tól kezdődik és november 12-ig tart. Kérjük, hogy
aki tegnap nem beszélt a vezetőtanárával a tájékoztatót követően, mindenképp
keresse fel a hétfői nap folyamán a beosztott intézményben.
A gyakorlat 60 óra, mely 15 óra hospitálásból, annak 15 óra megbeszéléséből, 15 óra
tanításból, és annak 15 óra megbeszéléséből áll. A gyakorlat kezdetekor a hallgató
vezetőtanára segítségével munkatervet készít a gyakorlat menetéről.
Hospitálni elsősorban a vezetőtanárnál szükséges, de lehetséges ugyanolyan szakos
vezetőpedagógus óráját is látogatni.
A gyakorlat alatt vezetniük kell a munkanaplót, mely tartalmazza az előbb felsoroltak
adminisztrálását. A dokumentumot a honlapunkon találják meg a következő
linken: https://tanarkepzes.unideb.hu/hu/b-tipusu-gyakorlat (Szintén itt található a
gyakorlat értékelő lapja és a jegyzőkönyvmintája.)
A gyakorlat alatt összegyűjtendő dokumentumok a következők: munkanapló,
zárótanítási óraterv, zárótanítási jegyzőkönyv, értékelő lap, amelyek közül a
munkanaplón kívül mind a portfólió részét képezi. A dokumentumokat személyesen
kell aláíratni.
Az előbb felsorolt dokumentumok közül mindet fel kell majd tölteni e-learningre. A
felület készítése folyamatban van, várhatóan szeptember végére elkészül, és a
kollégánk mindenkit hozzá fog majd rendelni.
Postai úton csak és kizárólag az értékelő lapot kérjük.
A zárótanításon részt vesz a tanárjelölt és vezetőtanára, egy hallgatótárs, aki a
jegyzőkönyvet vezeti (a hallgató kéri fel), és az elnök, aki az intézmény másik szakos
tanára (a hallgató és a vezetőtanár megbeszélésének alapján jelölik ki). Rajtuk kívül a
Tanárképzési Központ munkatársa minden hallgató zárótanításának időpontját
továbbítja a szakmódszertant tanító pedagógusoknak és a szaktanszékeknek, így az
egyetemi képviselet is részt vehet a zárótanításon.
A munkanapló (excel táblázat) és a zárótanítási óraterv (PDF formátum) feltöltési
határideje az e-learning felületre: november 12.
Az értékelő lap és a zárótanítási jegyzőkönyv feltöltési
határideje: november 19. Az értékelő lapot kérjük, hogy november 19ig postázzák el nekünk a következő címre: Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ,
4002 Debrecen, Pf. 400.
A gyakorlatra jegyet kapnak, amelyet a Tanárképzési Központ munkatársa visz be a
neptun rendszerbe. Ehhez szükséges, hogy neptunon felvegyék a B típusú gyakorlat
tárgyat az adott szakból.
A következő félévben a másik szakból csak az a hallgató mehet gyakorlatra, akinek
minden szakmódszertani tárgya megvan, így ha valakinek vannak hiányzó tárgyai,
mindenképp jelezze felénk emailben az I. félév végét követően.

Sikeres gyakorlatot kívánunk!
Üdvözlettel: Tanárképzési Központ

