
Eljárásrend 

(Elfogadja: Nevelıtestület) 

A pedagógusképzés hallgatóinak összefüggı gyakorlati képzésének szervezéséhez 

 

I. CÉLOK 

• Gyakorlati ismeretek 

• Munkahely világába való bevezetés 

• Szakmai ismeretek – tanári kompetenciák 

 

II. FELTÉTELEK 

• Képzett mentor (törvényeknek, rendeleteknek megfelelı végzettség) 

• Támogató, befogadó gyakorlóhely 

• A gyakorlóhely tárgyi felszereltsége 

• A gyakorlóhely repertoárja alkalmas a gyakorlati képzéshez (amit nyújtani tud) 

• Állandó kapcsolat a gyakorlóhely és a képzıintézmény között 



 

 

III. IDİ- ÉS FELADATTERV 

Cél Tevékenység Idı Partnerek Dokumentumok 

Kapcsolatfelvétel, 

szerepek 

tisztázása, 

szerzıdéskötés 

• A hallgató felkeresi az 

fogadóintézményt, átnyújtja a 

képzési célokat, követelményeket, 

kereteket tartalmazó 

dokumentumokat. 

• A mentor kijelölése 

• A mentor és hallgató személyes 

találkozása, szerepek, keretek 

tisztázása 

• Szerzıdéskötés a felsıoktatási 

intézménnyel 

 

A gyakorlat 

megkezdése 

elıtti hónap 

iskolavezetés 

mentor 

hallgató 

képzıhely (egyetem, fıiskola) 

Szerzıdés,  

hallgatói tevékenységtükör, 

feljegyzés a személyes találkozóról 

(mentor - hallgató) 

 

Feltárás, 

helyzetelemzés 

• A fogadóintézmény repertoárjának 

áttekintése, az intézmény 

dokumentumainak, munkájának 

megismertetése a hallgatóval 

Elsı hét 

eleje 

Vezetıség, mentor, hallgató, 

tantestület, technikai személyzet 

Pedagógiai Program 

SzMSz 

Házirend 

(IMIP) 

Éves ütemterv 



• A külsı gyakorlat 

követelményeinek áttekintése 

• A hallgató bemutatása a 

tantestületnek, helye a tanáriban 

• A bemeneti hallgatói kompetencia 

térkép elkészítése 

• egyéni fejlesztési terv készítése 

Bemeneti hallgatói kompetencia térkép 

(1. sz. melléklet) 

Egyéni fejlesztési terv (2. sz. melléklet) 

A mentorálás 

folyamata 

• idıterv készítése (mikor, melyik 

osztályban, hol gyakorol � fél 

éves) 

• Őrlapok, nyomtatványok 

áttekintése (mit, mikor használ) 

• A mentor által megtervezett elsı 

két hét áttekintése (részletes) 

 

  

- féléves idıterv 

- részletes munkaterv 

- hospitálási jegyzıkönyv (3. sz. 

melléklet)  

- óraterv (4. sz. melléklet) 

- tanórán kívüli tevékenységek 

jegyzıkönyve (5. sz. melléklet) 

- esettanulmány őrlapja (6. sz. melléklet) 

- szülıi kapcsolattartás őrlapja (7. sz. 

melléklet) 

- hallgatói értékelılap (8. sz. melléklet) 



 

• A hallgató értékelése (folyamatos, 

idıszakos � több csoport, több 

kolléga)  

∗ óra elıkészítése  

∗ óra megtartása 

∗ óra elemzése 

• Az egyéni hallgatói gyakorlat 

eddigi tapasztalatainak összesítése 

• Folyamatos motiváció  

A hallgató áltat kötelezıen végzett 

tevékenységek: 

∗ hospitálás (minden osztályban 

legalább 2-3 óra) 

∗ óratervezés 

∗ tanítás 

∗ óraelemzés 

∗ tanórán kívüli tevékenységek 

∗ esettanulmány készítése 

 

 

 

 

folyamatos 

(a gyakorlat 

ideje alatt) 

 

 

 

mentor – hallgató 

mindenki, akivel a munka során 

kapcsolatba kerülnek 

 



∗ portfólió készítése 

∗ kapcsolattartás (szülıi 

értekezlet, szülıi fogadó) 

∗ tantestületi értekezletek, 

szakmai megbeszélések 

∗ ismerkedés az iskolai munkát 

támogató szakmai 

szervezetekkel 

A mentorálási 

folyamat 

értékelése 

• A mentorálás tapasztalatainak 

áttekintése 

• A hallgatói visszajelzések 

megbeszélése 

• A hallgatói portfóliók áttekintése 

• A mentorálás intézményi 

eljárásrendjének esetleges 

módosítása 

A gyakorlat 

utolsó és az 

azt követı 

hét 

 

- Feljegyzések (sikerek, problémák 

a mentorálás során) 

 

- Mentori és intézményi 

értékelılap a mentorra és az 

intézményre vonatkozóan (9. és 

10. sz. melléklet) 

- hallgatói portfólió 

 

- eljárásrend, feljegyzések a 

tapasztalatokról 

 

IV. MELLÉKLETEK  



1. Bemeneti hallgatói kompetencia térkép 

2. Egyéni fejlesztési terv 

3. Hospitálási jegyzıkönyv 

4. Óraterv 

5. - Tanórán kívüli tevékenységek jegyzıkönyve 

6. Esettanulmány őrlapja 

7. Szülıi kapcsolattartás őrlapja 

8. Hallgatói értékelılap 

9. Mentori értékelılap 

10. Intézményi értékelılap 

 


