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Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat társadalmi tudatformálás területen 

 

1. Helyszín és időpont  

A gyakorlat helyszíne lehet minden olyan intézmény, szervezet, ahol gyógypedagógiai 

és/vagy fogyatékosságügyi tartalmú társadalmi tudatformálást végeznek.  

A gyakorlat időpontja:  

• a gyakorlat a tavaszi szemeszterben, a tanév rendje szerinti szorgalmi időszakban 

szervezhető (február – május hónapokban)  

• a gyakorlat az őszi szemeszterben, a tanév rendje szerinti szorgalmi időszakban 

szervezhető (szeptember – december hónapokban)  

a gyakorlatvezető és a hallgató közötti megállapodás szerint.  

2. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat célja  

• Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat szervesen kapcsolódjon a hallgatók társadalmi 

tudatformálásról szerzett elméleti ismereteihez, adjon lehetőséget ezen ismeretek 

megtapasztalására, gyakorlására.  

• Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során a hallgatók ismerjék meg a társadalmi 

tudatformáló foglalkozások kereteit.  

•  Szerezzenek konkrét tapasztalatot a nevezett foglalkozásra való felkészülésben, a 

társadalmi tudatosság formálását célzó participatív foglalkozásban. A participatív 

tudatformálás azt jelenti, hogy fogyatékos személlyel közösen történik a felkészülés és 

a foglalkozás megtartása, értékelése.  

• Lehetőség szerint a hallgatók nyerjenek betekintést a társadalmi tudatformálást végző 

intézmény/szervezet tevékenységének egyéb színtereire is (pl. az intézmény/szervezet 

szervezete és működése, a társadalmi tudatformálást szolgáló foglalkozás 

megtervezése, felnőttképzési keretek között történő akkreditálása, a foglalkozás 

szervezésével összefüggő adminisztratív feladatok, az intézmény/szervezet innovációs 

tevékenysége).  

3. A hallgató feladatai  

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során a hallgatónak összesen 80 órát kell 

teljesítenie, melyet egy helyszínen 1x80 órában vagy két helyszínen 2x40 órában 

teljesíthet. A hallgató a 80 órából 24 órát kontaktórával, 56 órát a kontakt 

tevékenységhez kapcsolódó tevékenységgel teljesít, illetve 40 órából 12 óra a 

kontaktóra, 28 óra az ehhez kapcsolódó tevékenység.  

3.1. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során kontaktórának minősülő 

tevékenységek:  



• hospitálás a gyakorlatvezető által tartott társadalmi tudatformálást szolgáló 

foglalkozáson  

• foglalkozási gyakorlat a gyakorlatvezető által tartott társadalmi tudatformálást 

szolgáló foglalkozáson  

80 órás gyakorlat esetén a 24 óra, 40 órás gyakorlat esetén a 12 óra fenti tevékenységek 

közötti megosztása a hallgató és a gyakorlatvezető közötti megegyezés részét képezi. A 

hallgató kizárólag ezen tevékenységek elvégzését köteles a gyakorlatvezetővel igazoltatni a 

jelen útmutató 1. sz. melléklete szerinti igazolólapon.  

3.2. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során a kontaktórához kapcsolódó hallgatói 

tevékenységek:  

• a társadalmi tudatformálást végző intézmény/szervezet világának megismerése (pl. az 

intézmény/szervezet szervezete és működése, a társadalmi tudatformálást szolgáló 

foglalkozás megtervezése, felnőttképzési keretek között történő akkreditálása, a 

foglalkozás szervezésével összefüggő adminisztratív feladatok, az 

intézmény/szervezet innovációs tevékenysége)  

• a társadalmi tudatformáló foglalkozás tartalmi kialakításában való részvétel  

• a társadalmi tudatformáló foglalkozásra való felkészülés, illetve a hospitálás és 

foglalkozás tapasztalatainak a megbeszélése  

• ha van, akkor a foglalkozás online tanulási környezetének, a foglalkozáshoz 

felhasznált forrásoknak, eszközöknek, módszereknek a megismerése és kialakítása, 

folyamatos nyomon követése  

• az intézmény/szervezet rendezvényein történő részvétel (pl. megbeszélések, 

konferenciák)  

4. A gyakorlatvezető feladatai  

• A gyakorlatvezető köteles a hallgató számára, a hallgatóval egyeztetett módon részvételi 

lehetőséget biztosítani a 3.1. pontban körülírt hallgatói tevékenységek elvégzéséhez, illetve 

köteles a jelen útmutató szerinti igazoló lap aláírásával a hallgatói valós teljesítését igazolni, 

valamint köteles az igazoló lapon 5-10 mondatból álló szöveges értékelést készíteni a hallgató 

tevékenységéről.  

• Ezen feladat teljesítése során a gyakorlatvezető munkájaként kerül elismerése, 80 órás 

gyakorlat esetén 12 órában, 40 órás gyakorlat esetén összesen 6 órában a hallgatóval való 

egyeztetés a gyakorlat megkezdése, a hallgatói hospitálás és a foglalkozás megkezdése előtt, 

illetve a hospitálást, a hallgatói foglalkozási gyakorlatot követően, ide értve az összefüggő 

egyéni iskolai gyakorlat szóbeli és írásos értékelését és az igazoló lap aláírását is.  

• A gyakorlatvezető lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy a hallgató érdeklődésének és a 

tevékenységek megszervezhetőségének függvényében részt vehessen a 3.2. pontban körülírt, 

kontaktórához kapcsolódó tevékenységekben.  

• Ezen feladat teljesítése során a gyakorlatvezető munkájaként 80 órás gyakorlat esetén 4 óra, 

40 órás gyakorlat esetén 2 óra kerül elismerésre.  

 



5. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és értékelése  

A gyakorlatvezető által aláírt igazolást a hallgató juttatja el az összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlatért felelős kari oktató(k)nak (Bodorné dr. Németh Tündének).  

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítményt első helyen a 

gyakorlatvezető a 4. pontban leírt módon szövegesen és írásban értékeli. Az összefüggő 

egyéni iskolai gyakorlat ötfokozatú skálán történő értékelésére az összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlatért felelős kari oktató(k) jogosult(ak).  

  



 

Igazoló lap az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz  

A hallgató neve: 

 
A kontaktórának minősülő hallgatói 

tevékenyég megnevezése, rövid tartalmi 

összefoglalása  

A tevékenység teljesítésének 

időpontja és időtartama 

(percekben)  

Gyakorlatvezető 

aláírása  

Hospitálás 1. óra    

Hospitálás 2. óra    

Hospitálás 3. óra    

Hospitálás 4. óra    

Hospitálás 5. óra    

Hospitálás 6. óra    

Tanítási/foglalkozási gyakorlat 1. óra    

Tanítási/foglalkozási gyakorlat 2. óra    

Tanítási/foglalkozási gyakorlat 3. óra    

Tanítási/foglalkozási gyakorlat 4. óra    

Tanítási/foglalkozási gyakorlat 5. óra    

Tanítási/foglalkozási gyakorlat 6. óra    

 

A gyakorlatvezető 5-10 mondatos szöveges értékelése és aláírása:  

 

 

 


