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1 hetes gyakorlat TANAK 2.  (Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány) 

 

 

Tisztelt Gyakorlatvezető! 

Kedves Kolléga! 

 

Tisztelettel felkérjük, hogy vegyen részt az „1 hetes gyakorlat TANAK 2.” elnevezésű 

gyakorlat vezetésében, mely gyakorlat a levelező tagozatos, gyógypedagógus hallgatók 

képzésén belül kerül megvalósításra, a tanév tavaszi félévében, a hallgatók képzésének 

negyedik szemeszterében. 

 

Gyakorlat teljesítésének ideje: 2021. február 1.- április 30. 

 

Gyakorlat részei: 

 

20 órában történik (5 óra hospitálás, 10 óra foglalkozásvezetés, 5 óra előkészítés a 

gyakorlatvezetővel, illetve szakmai reflexió a megvalósított foglalkozásokról).  

A gyakorlat formája egyéni vagy kiscsoportos hospitálás, illetve szervezett szabadidős 

foglalkozások egyéni vezetése délutáni, napközis ellátás keretén belül. 

 

A hallgató feladatai:  

 

1. A hallgató 5 órát hospitál szegregált keretek között tanuló, enyhén értelmi fogyatékos 

tanulók nevelését – oktatását ellátó intézményben / tagozaton megszervezésre kerülő 

napköziotthonos ellátásban. A megfigyelés/hospitálás célja a tanulói populáció 

megismerése (szociális képességek, tanulási képességek, motiváció), illetve a tanulók 

tanórán kívüli ellátási formáinak megismerése: pedagógiai feladatok, alkalmazott 

oktatási-nevelési módszerek kötött tanulási folyamatok és egyéb, szabad tevékenységi 

formák (pl. kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása, sport/szabadtéri játékok 

szervezése lebonyolítása, stb.) megvalósítása esetén.  

 



 

 

A hallgató a hospitálásokról, megfigyeléseiről feljegyzéseket készít, mely a gyakorlati 

naplója részét képezi.  

 

2. Továbbá a hallgató feladata legalább 10 tanítási óra terjedelemben ún. szabad 

tevékenységformák (szabadtéri vagy zárt térben játékos/mozgásos tevékenységek, 

kézműves foglalkozás, vetélkedő, sportfoglalkozás, irodalmi foglalkozás, tanulási 

foglalkozás stb.) megtervezése és levezetése.  

 

A hallgató az önállóan megvalósítandó foglalkozásokhoz foglalkozási tervet készít.  

 

Ennek lépései:  

 

1. A Gyakorlatvezetővel egyeztet a foglalkozás témájáról, céljáról, feladatairól, felhasználható 

eszközökről, alkalmazandó pedagógiai módszerekről, stb.  

2. A megbeszélés alapján megtervezi a foglalkozást (a gyakorlatvezető által 

alkalmazott/javasolt formában vagy a tanszékünk által javasolt tervezői sablon alapján).  

3. A hallgató az elkészített foglalkozás tervezetet (legkésőbb a foglalkozás előtt egy nappal) 

bemutatja a Gyakorlatvezetőjének, aki jóváhagyja, illetve módosításokat javasolhat a megfelelő 

megvalósítás érdekében.  

Kérjük a Gyakorlatvezetőket, hogy a bemutatott tervezetet lássák el kézjegyükkel, illetve 

jelöljék, hogy elfogadják- e, illetve milyen módosításokat javasolnak! 

4.  A hallgató levezeti az általa tervezett foglalkozásokat. 

5. A foglalkozások után a Gyakorlatvezetővel szakmai szempontok alapján megbeszélik a 

hallgató szakmai teljesítményét. A megbeszélésről a hallgató feljegyzéseket készít, amit a 

naplóba is beilleszt. 

 

A hallgató ezt követően a gyakorlati naplót a kapcsolódó dokumentumokkal (fogadó 

nyilatkozat, igazolás a hospitálásról, tevékenység vezetéséről, hospitálásról készített rész, 

megtartott foglalkozástervezetek, értékelőlap, önreflexió) elektronikus formában, egy 

dokumentumként összefűzve, eljuttatja a gyakorlatot koordináló oktató részére, aki azt 

értékeli. A dokumentum elnevezése a tárgy kódja és a hallgató neve legyen! 

Leadás végső határideje: 2021. április 30. (leadás folyamatosan, ahogy a napló elkészül) 

 



 

 

 

 

Gyakorlatvezetői munka díjazása: 

  

A Kar belső szabályzatai alapján a Gyakorlatvezető a munkájáért díjazásban részesül.  

A gyakorlatvezetői munka honorálásaként hallgatóként bruttó 15.000,- Ft megbízási díjat 

tudunk biztosítani, melyről a továbbiakban Az Egyetem szerződést köt. 

 

 

Szerződéskötés lépései: 

 

1. A hallgató köteles - a gyakorlatvezetővel történt egyeztetés után - a megadott határidőig 

a gyakorlatvezető elérhetőségéhez szükséges pontos adatokat egy online táblázatba 

feltölteni (határidő: 2021. március 12.). Erre feltétlenül kérdezzenek rá, ellenőrizzék 

le, mert, ha az adatokat a hallgató nem, vagy nem pontosan tölti fel, nem tudjuk a 

szerződést elkészíteni! Csak a levelezési cím, email cím ill. telefonszám szükséges, a 

többi adatot a gyakorlatvezetőnek személyesen kell majd kitöltenie az Egyetem által 

kipostázott szerződésben. 

2. Az adatok feltöltését követően elkezdődik a Tanszéken az adminisztrációs folyamat, a 

szerződések generálása, majd az Egyetem oldaláról a kötelezettségvállalási aláírás. 

3. A szerződések 2 példányban készülnek, mindkét példányt a megadott címre 

postázzuk. A gyakorlatvezető aláírását követően egy példányt kér vissza az Egyetem. 

4. A gyakorlatvezetőket kérjük, hogy figyelmesen nézzék át a kézhez kapott 

Szerződéseket, hogy adataik megfelelőek-e, illetve a levélhez mellékelt útmutató 

alapján járjanak el a továbbiakban. 

5. A kitöltött szerződést mielőbb küldjék vissza a megadott címre. A Tanszéken 

gazdasági/pénzügyi tevékenység nem zajlik, csak adminisztrációs/előkészítő munkát 

végzünk. A kifizetésre vonatkozó adminisztrációs tevékenység, illetve az utalás az 

Egyetem pénzügyi/munkaügyi Osztályán realizálódik. A kifizetés várhatóan 2021. 

júliusáig történik meg. 

 

      

 

 



 

    

Az online táblázat megfelelő, pontos kitöltése a gyakorlatvezetői adatokkal – mely a 

szerződéskötés alapját képezi – a HALLGATÓ felelőssége! 

 

 

A gyakorlattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket az alábbi elérhetőségen jelezheti: 

 

Andrássy Katalin 

andrassy.katalin@ga.sze.hu 

 

 

Együttműködését és munkáját köszönöm! 

 

 

 

                                                         Andrássy Katalin 

                                             gyakorlatot koordináló oktató  

                    

 

                                                                                             

Győr, 2021. 02. 01. 

 

 

 


