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ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY
Kurzuskód

Kurzusnév

Tagozat

Tantervi félév

NBÉA-188

Gyógypedagógiai gyakorlat 3.

Nappali

7.

Óraszám

Kreditérték

Kurzus típusa

Értékelés formája

30 óra

3 kredit

kötelező

gyakorlati jegy

Terephelyszín
-

értelmileg akadályozott felnőttek számára fenntartott lakóotthonok, védett munkahelyek, illetve
az ÉNO- k, a támogatott foglalkoztatás területe

ÉS
- a súlyosan, halmozottan fogyatékos értelmileg akadályozott személyeket ellátó intézmények

A gyakorlat célja
-

-

-

A hallgatók szerezzenek tapasztalatokat és gyakorlatot – az elméleti tanulmányokat
kiegészítve – a felnőtt értelmileg akadályozott személyek életéről és önrendelkező élet
lehetőségeiről.
Az intézményekben megfigyeléseken, vizsgálatokon keresztül eljuttatni a hallgatókat a tárgy
kapcsolódó kurzusain megismert eljárások kiválasztásához, egyéni foglalkoztatási és terápiás
tervek készítéséhez
Hallgatók készségének fejlesztése az eljárások, eszközök, módszerek alkalmazásában.

A gyakorlat rendje, szervezése
A hallgató heti 3 órát tölt (amelyből 2 óra a kliensekkel eltöltött kontaktóra, egy pedig a foglalkozás
megbeszélése a gyakorlatvezetővel) a félév során két helyszínen 4-5 fős kiscsoportos gyakorlat
során. A hallgatók az első két alkalommal hospitálnak, ezt követően csoportonként 1-1 hallgató
önállóan vezeti a foglalkozásokat, a többiek megfigyelik.
A beosztást a gyakorló intézményekkel egyeztetve a tanszéki csoport felelős oktatója alakítja ki. A
gyakorlatok időpontja jellemzően szerda vagy péntek délelőtt, egyes esetekben a fogadóintézmény
napirendjéhez alkalmazkodóan ezeken a napokon délutáni időpontban is lehet.

A gyakorlat teljesítésének feltételei, ellenőrzés, értékelés
Feltételek
-

15 óra intézményben töltött kontaktóra és annak igazolása/ színtér
elektronikus portfolió határidőre történő benyújtása
min. 2 foglalkozás vezetése, min. 6 hospitálása/ színtér
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Ellenőrzés
A gyakorlat helyszínén a gyakorlatvezető tanár ellenőrzi a hallgató teljesítményét.
Értékelés
-

a gyakorlatvezető írásbeli véleménye / értékelése,
a hospitálási napló és a foglalkozási tervezetek, illetve a kliensekről készült feljegyzések
minőségének ellenőrzése

A hallgatók munkájának értékelési szempontjait figyelembe véve a tanszéki csoport illetékes oktatója
a gyakorlatot gyakorlati jeggyel jegyzi be a leckekönyvbe.

A gyakorlatvezető tanár feladatai
-

-

segíti, irányítja és összefogja a hallgatók gyakorlatát
a tanszéki csoport által elkészített beosztás alapján nyilvántartja a hallgató megjelenését a
gyakorlaton
a bemutató foglalkozások után felkészíti a jelölteket a foglalkozásvezetésre . ebben a félévben
csak általános szempontokat ad már a felkészüléshez, melyben megjelöli a soron következő
témakört, illetve a hallgatót - igénye szerinti - kérdéseiben segíti
a tervezetet legkésőbb 24 órával a foglalkozás előtt átnézi, szükség szerint módosítási
javaslatokat tesz a jelöltnek
a tanszéki csoport által ajánlott értékelési szempontok segítségével értékeli a hallgatók
foglalkozásvezetési, illetve felkészülési munkáját

A hallgatókkal szemben támasztott követelmények, feladatok
-

tartsa be a gyógypedagógiai titoktartás kötelezettségeit, valamint a gyógypedagógiai etikai kódex
előírásait
hospitáljon, illetve vezessen foglalkozást a tanszéki csoport által meghatározott beosztás alapján
ismerkedjen meg a gyakorlatvezető irányítása alapján a csoporttal, annak vizsgálati anyagával
a bemutató foglalkozás után a gyakorlatvezető segítségével készüljön fel az önálló foglalkozásvezetésre, tervezetét önállóan dolgozza ki
a tervezetet a foglalkozás előtt legalább 48 órával mutassa be a gyakorlatvezetőnek, aki szükség
esetén módosításokat javasol.
tervezetek és a hospitálásokat a gyakorlatvezető megjegyzéseivel együtt töltse fel a megfelelő
Moodle felületre

Foglalkozást vezetni csak a gyakorlatvezető jóváhagyásával lehet!
A gyakorlaton való részvétel kötelező, igazolatlan hiányzás félévvesztéssel jár. Igazolt hiányzás
esetén a mulasztott órákat – a hospitálási alkalmakat is beleértve – pótolni kell. Ennek időpontját a
gyakorlatvezető mentorral kell egyeztetni.
A gyakorlatok időtartama alatt a hallgatóra a fogadó intézmény házirendje, valamint a kari tanulmányi
szabályzat előírásai egyaránt vonatkoznak. A gyakorlat rendjétől való eltérést, igényt az esetleges
vagy szükséges változtatásra az illetékes tanszéki oktatóval időben egyeztetni kell.
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