
 

 

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 
 

 

Tantárgy neve Tanítási gyakorlat II.  

(csoportos) 

Tantárgy kódja BTA1133 

Meghirdetés féléve 5. 

Kreditpont 3 

Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+3 

Félévi követelmény G 

Előfeltétel (tantárgyi kód) BTA1228 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Imre Rubenné dr.  

főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Opre Edina Irén 

Tantárgyfelelős intézet kódja OTI 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a 

félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

A tanulók közösen vesznek részt az előkészítéseken, hospitálásokon, tanításokon és 

értékeléseken.  Egy héttel a tanítás előtti csoportos előkészítő órán megkapják a leendő 

alkalmak témáit, minden olyan információt, ami hozzásegítheti őket a sikeres 

gyakorlathoz. A leadási határidő a keddi szaknapot megelőző péntek reggel. Formai 

követelménye a portfólió szerinti „B” változatban leírtak alapján, kiegészítve a pontos szó 

szerinti feladatkiadásokkal, mindenféle megjegyzéssel, digitális szemléltetéssel, várható, 

saját kezűleg készített munkadarabbal. A foglalkozásokon kötelező az aktív, érdemi 

jelenlét és ezek összessége képezi az éremjegyet.  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást, kreativitást feltételez, így a hallgatók minden 

héten feladatot kapnak: óravázlat készítése, szemléltetésekkel, várható munkákkal. Az 

óravázlatok értékelése, javítása hétről-hétre történik, hogy a gyakorlat végére mindenki 

jártasságot szerezzen a rajz és vizuális kultúra tanításából. A vázlatok javítása hetente 

történik. Ha a hallgató nem adja be a vázlatát/tervezetét a megadott határidőre, azt 

legkésőbb 1 héten belül pótolnia kell. Egynél több hiányzó óraterv, a tantárgy félévi 

érvénytelenségét vonja maga után.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A gyakorlati jegyet a tanítás, a tervezetek minőségének átlaga adja, melyben súlyozottan 

szerepel a tanítás érdemjegye. Amennyiben a  feladatok elégtelen minősítésűek, a félév 

elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a tantárgy gyakorlati 

jellege miatt nem lehetséges. 
 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 9. 

 Opre Edina Irén 

 szakvezető  



 

 

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 
 

 

Tantárgy neve Tanítási gyakorlat IV.  

(Csoportos és egyéni gyakorlat) 

Tantárgy kódja TAB1909 

Meghirdetés féléve 7. 

Kreditpont 4 

Heti kontaktóraszám (elm. + 

gyak.) 

0+3 

Félévi követelmény G 

Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1907 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Imre Rubenné dr.  

főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Opre Edina Irén 

Tantárgyfelelős intézet kódja OTI 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a 

félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

A kéthetes tanítási gyakorlat alatt a megjelölt óra előtt a hallgatónak kötelező részt venni 

előkészítésen, hospitáláson, majd értékelő elemzésen. A leadási határidő minimum 4 

nappal a tanítási óra előtt. Formai követelménye a portfólió szerinti „B” változatban 

leírtak alapján, kiegészítve a pontos szó szerinti feladatkiadásokkal, mindenféle 

megjegyzéssel, digitális szemléltetéssel, várható, saját kezűleg készített munkadarabbal. 

Ezek együttese adja a későbbi érdemjegyet.  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

Az egyéni tanításnál már rendelkeznek a csoportos alkalmak során szerzett ismeretekkel, 

így a felkészületlenség, az egyetlen óravázlat elmulasztása, hiánya a tantárgy 

érvénytelenségét vonja maga után. Időben jelzett probléma esetén van lehetőség pótlásra. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A gyakorlati jegyet a megtartott óra, a tervezet minőségének átlaga adja, melyben 

súlyozottan szerepel a tanítás érdemjegye. Amennyiben a  feladatok elégtelen 

minősítésűek, a félév elégtelen jeggyel zárul. 

 

Elégtelen gyakorlati jegy javítása a tantárgy gyakorlati jellege miatt nem lehetséges. 
 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 9. 

 Opre Edina Irén 

 szakvezető 


