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Tisztelt Hallgató! 

 A gyakorlattal kapcsolatban - tekintettel a fennálló vészhelyzetre - a Gyógypedagógia Tanszék az alábbi 

irányelveket fogalmazta meg: 

Jelen helyzetben a gyakorlat elvégzését/a napló leadási határidejét meghosszabbítjuk egy hónappal. 

Végső leadási határidő:2021. május 31. hétfő. (Nem tervezzük, hogy ennél további határidő csúszást 

engedélyezünk!) 

Szeretnénk azonban kérni Önöket, hogy mindenki elsősorban az eredeti határidőt próbálja meg 

betartani, törekedjenek a gyakorlat mielőbbi elvégzésére, hiszen a február elejei tájékoztatókon is az 

hangzott el, hogy minél előbb, már februárban keressenek helyet, mivel nem tudhattuk előre a 

járványhelyzet alakulását. A gyakorlati helyen a kijelölt gyakorlatvezetők iránymutatásai a mérvadóak! 

Kérnénk, hogy aki a naplóját elkészítette, az minél hamarabb küldje el az elkészült naplót, ne várjon a 

határidő utolsó napjáig! (tanak Andrássy Katalin, logó Csányi Csilla) 

A fogadónyilatkozat leadási határidejének tekintetében is rugalmasak vagyunk, természetesen aki 

később kap erről visszajelzést, az akkor küldje, amikor visszajeleztek számára. 

Amennyiben a súlyos vészhelyzet 2021. április 7-e után is fennáll, és az intézmények továbbra is 

bezárva maradnak, akkor új iránymutatást, alternatív megoldási lehetőségeket fogalmazunk meg egy új 

tájékoztatóban, az akkori kormányzati, egyetemi központi információk tudatában. 

Jelen helyzetben, ha az intézmény/iskola felajánlja, illetve van lehetőség az online órák 

hospitálására/megtartására, akkor a Hallgató élhet/éljen ezzel a lehetőséggel, ezáltal is többet tanul, 

tapasztal. Az online munkavégzésre/tanításra az előző két félévben több gyakorlat esetében, több 

helyen volt lehetősége bepillantást nyerni/gyakorlatot szerezni a Hallgatóknak, tehát nem minden 

esetben "új, ismeretlen" kihívásról van szó. 

  

Tisztelettel kérjük, hogy mindenki, aki már a gyakorlatát elvégezte, vagy a gyakorlata belátható időn 

belül befejeződik, csak az a hallgató pontosan töltse ki a Google Drive táblázatot. 

Mindenki, aki már eddig is feltöltötte, kérjük, hogy (esetleg többször is) ellenőrizze vissza a feltöltött 

adatokat (A-N oszlop között, mindent)! Sajnos előfordult az előző félévben, hogy valaki feltöltött 
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adati eltűntek, és mivel nem történt visszaellenőrzés, csak nagyon későn derült ki, hogy nem történt 

szerződés generálás.  

Vannak olyan sorok/részek, melyeket pirossal jelöltünk, mert hiányoznak belőle adatok! Hiányzó 

adatokkal nem tudunk szerződéseket generálni! A helytelenül vagy hiányosan feltöltött adatok 

következményeiért az Egyetem a felelősséget nem vállalja! 

Ha valakinél ilyen piros rész van, kérjük kitölteni az üres sort, majd a piros színt " fehérre" módosítani 

szíveskedjék!  

A Google Drive táblázat pontos adatokkal való feltöltése/kitöltése a Hallgató felelőssége! 

Első szakasz szerződés generálás: 2021. március 16-19 között várható, a már addig feltöltött 

adatok/elvégzett gyakorlatok tekintetében. 

A szerződések generálásakor mi színezzük ki azt a részt, mellyel elkezdünk/elkezdtünk 

foglalkozni/elkezdjük a szerződéseket generálni. Ha ilyen "tömbösített színezést " tapasztal, akkor 

már ne javítson bele, ne írjon át adatokat a táblázatban!  

A "színezés" az oktatók munkáját segíti, mivel nagyon nagy számú gyakorlattal/szerződéssel kell 

adminisztratív munkát végeznünk! 

Szürke színnel, a táblázat legaljára kerül az a sor, ahol a gyakorlatvezető nem kéri a díjat, kérem, 

ezt se módosítsák! 

  

 

Győr, 2021.03.09. 

  

Andrássy Katalin sk    Csányi Csilla sk  Dr. Verebélyi Gabriella sk 

gyakorlatvezető    gyakorlatvezető   tanszékvezető 

  

 


