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IGAZOLÓLAP
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓ
SZAKTÁRGYI TANÍTÁSI GYAKORLATÁHOZ
……. TANÉV / ……. FÉLÉV

A tanárjelölt neve: ............................................................................................. …..

A tanárjelölt Neptun-kódja: ....................................

A szakpártag, amelyhez kötődően a gyakorlatát teljesíti: ....................................................................................................................................
A gyakorlóhely neve: ………………………………………………………………………………………………………………
A vezetőtanár neve: ……………………………………………………………………………………………………………….
Az igazolólap szolgál a szaktárgyi tanítási gyakorlat tanórák/foglalkozások tartásán és az ahhoz kapcsolódó megbeszéléseken kívüli, kötelező tevékenységek teljesítésének igazolására. Az
igazolólapot a vezetőtanárával egyeztetve a tanárjelölt tölti ki, beszerzi a teljesítést igazoló tanárok aláírását, majd kitöltés után átadja a vezetőtanárának. Az egyes tevékenységtípusok javasolt
időtartamától a vezetőtanárral egyeztetve el lehet térni a szaktárgy sajátosságaira, a helyi körülményekre, a jelölt előzetes szaktárgyi és pedagógiai felkészültségére, habitusára tekintettel, a kontaktórák
száma szükség esetén meghaladhatja a követelményekben foglalt 45 órát is.
IDŐTARTAM (ÓRA)
DÁTUM(OK)

A TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE, RÉSZLETEZÉSE

JAVASOLT

Gyakorlatindító tájékoztató

1

Egyéni fejlődési terv készítése

1

Előhospitálás a jelölt által tanított osztályban / csoportban a saját
vezetőtanár által tartott órákon / foglalkozásokon

9

Konzultáció a jelölt által tanított osztály / csoport osztályfőnökével
vagy osztályfőnöki óra látogatása

1

Ismerkedés a szaktárgyi munkaközösség feladatival, az iskola
sajátosságaival, működési kereteivel, a szaktárgyi munkával
kapcsolatos infrastruktúrával (pl. szertár, könyvtár)

2

Nem a saját vezetőtanár által tartott saját szaktárgyi órák /
foglalkozások látogatása, rövid megbeszélése nem a jelölt által tanított
osztályban

5
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Tanóra/foglalkozás részének vagy egészének önállóan vagy párban
történő tartása (részletesen lásd: tanítási ütemterv)
Nem a saját vezetőtanár által tartott órák / foglalkozások látogatása,
rövid megbeszélése a jelölt által tanított osztályban

JAVASOLT

15
5

Utóhospitálás, a jelölttársak által tartott tanórák / foglalkozások,
vizsgatanítások látogatása, megbeszélése

3

Egyéb foglalkozások, tevékenységek

3

Összesen

TELJESÍTETT

A TELJESÍTÉST IGAZOLÓ
PEDAGÓGUS(OK)
ALÁÍRÁSA

45

A vezetőtanár észrevételei, kiegészítései: ..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Budapest, 2017. ...................................
……..……………………………
az intézmény bélyegzője

……..……………………………
a vezetőtanár aláírása

……..……………………………
a tanárjelölt aláírása

