
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

A zárótanítások kiváltása Tanító alapszakon az Óvó- és Tanítóképző Intézetben 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020/2021. tanév II. félévében a tanító szakos 

hallgatók zárótanításának megvalósítása/kiváltása az alábbiak szerint történik: 

 A zárótanítás tantárgya az előzetes sorsoláson kihúzott tantárgy. (A sorsolás alapján 

készült beosztás az Óvó- és Tanítóképző Intézet honlapján elérhető.) 

 A hallgató elektronikus levelezés formájában veszi fel a kapcsolatot a szakvezetőjével, 

aki kijelöli számára a tanulócsoportot és a tananyagot. (Tisztelettel kérjük a 

szakvezetőket, hogy csak minimális segítséget nyújtsanak a hallgatóknak!) 

 A hallgató a szakvezetőtől kapott információk alapján tervezetet és elemzést készít. (A 

tervezetet a szokásos formában kell elkészíteni. A legfeljebb 2-3 oldalas, jól 

rendszerezett, áttekinthető elemzésben indokolni kell az óra megvalósítására vonatkozó 

elképzeléseket; derüljön ki, hogy a hallgató ismeri a tanulócsoportot és a szaktárgy 

tantervi követelményeit, képes az általános pedagógiai célrendszert, a fejlesztési célokat 

és a kitűzött feladatokat komplex egységben kezelni.) 

 A hallgató az elkészített tervezetet és az elemzést elektronikus formában küldi el a 

szakvezetőnek. 

 A szakvezető a tervezetet a szokásos módon bírálja el („Tanítható/Nem tanítható” 

bejegyzést tesz a címlapon, dátummal, s.k. aláírással látja el), és továbbítja a zárótanítás 

elnökének, nappali tagozaton és levelező tagozaton is legkésőbb 2021. május 14-ig 

(péntek).  

 Az elnök a hallgatók elektronikusan elküldött, elfogadott tervezeteit (a hozzá tartozó 

mellékletekkel együtt) és óraelemzéseit továbbítja Gégény Brigitta e-mail-címére 

(gegeny.brigitta@nye.hu), aki menti a dokumentumokat az intézet elektronikus 

irattárába. 

 A szakvezető és az elnök közösen készítik el a zárótanítás jegyzőkönyvét. (Egyeztetnek 

a tervezet és az elemzés értékeléséről, érdemjegyeiről, megállapítják a zárótanítás 

érdemjegyét.) 

 A zárótanítás végső érdemjegyébe beleszámítjuk a hallgató előző félévekben teljesített 

gyakorlati tárgyainak – BTA1133(L)/TAB1906(L), BTA1238(L)/TAB1907(L) és a 

BTA1142(L)/TAB1909(L) – eredményeit is. A zárótanítás érdemjegyét a tervezet, az 

elemzés és a fent felsorolt tanítási gyakorlatok érdemjegyeinek egyszerű számtani 

átlaga adja, két tizedesjegy pontossággal. Az Óvó- és Tanítóképző Intézet 

intézetigazgatója a tanítási gyakorlatok érdemjegyeit is tartalmazó jegyzőkönyv-

sablonokat elektronikus formában április végéig eljuttatja a szakvezetők és az elnökök 

számára. 

 A szakvezető a jegyzőkönyvet elektronikus úton eljuttatja a hallgatónak 2021. május 

21-ig (péntek). 
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