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A tantárgy oktatásának célja:
A hallgatók - az elméleti képzésen túl - szakmai tudásuk gyarapítása, elmélyítése céljából egy összefüggő külső
gyakorlaton vesznek részt. Az összefüggő külső gyakorlat első eleme: terepmunka egy általános iskolában.
Az általános iskolai gyakorlatvégzés célja, hogy a hallgatók pedagógiai helyzetek, elsősorban tanórai vagy tanórán
kívüli nevelői/oktatói tevékenységek megfigyelésében szerezzenek jártasságot, a megfigyeléseikhez szempontokat és
eszközöket (pl. hospitálási jegyzőkönyvet) dolgozzanak ki, majd ezek alkalmazásával egy intézmény munkájáról
gyűjtsenek információkat, s azokról szakszerűen számoljanak be. A gyakorlatkísérő szeminárium egyrészt a külső
gyakorlat előkészítésére, másrészt a szóbeli beszámolókra ad lehetőséget.
Fejlesztendő kompetenciaterületek:
Ismeretek: megfigyelési módszerek, intézményi sokszínűség, a köznevelési rendszeren belüli pedagógiai gyakorlat
jogszabályi háttere. Képességek: adatgyűjtés, adatelemzés, megfigyelt jelenség leírása, bemutatása. Attitűd: a megfigyelt
jelenségekkel kapcsolatos személyes attitűd (előítélet vagy részrehajlás) tudatosítása. Felelősség: a külső megfigyelő
szerepkör fontosságának felismerése.
Kötelező irodalom:
2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről (URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV)
229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
(URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200229.kor)
Ajánlott irodalom:
FALUS Iván: A megfigyelés. In: Falus Iván et al.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó,
Budapest, én., 98-139.
KNAUSZ Imre: Az általános iskola feladatáról Taní-tani online folyóirat 2017 (URL: http://www.tanitani.info/az_altalanos_iskola_feladatarol)
SÁSKA Géza: Veszélyes iskola. Educatio 2008/3., 331-345.
SZABÓ László Tamás: A „rejtett tanterv” (Adalékok az iskola tényleges hatásmechanizmusához) In: Meleg Csilla
(szerk.): Iskola és társadalom II. szöveggyűjtemény, 120-129. (URL: http://mek.oszk.hu/01900/01945/01945.pdf)
Kurzustematika:
1. A megfigyelés általános módszertani jellemzői
2. Az órai hospitálás főbb szempontjai, hospitálási jegyzőkönyv
3. Megfigyelési eszközök kifejlesztése, megvitatása
4. Beszámolók a megfigyelt órákról
Követelmények, értékelés:
- A szeminárium csak a WPED209-es kódszámú szakmai gyakorlattal együtt teljesíthető.
- A gyakorlati jegy odaítéléséhez be kell nyújtani 1) a szorgalmi időszak 6. hetének péntekéig (2022. március 11.)
a terepmunka elvégzésére kiválasztott intézmény vezetőjének befogadó nyilatkozatát, 2) a szorgalmi időszak
végéig (2022. május 14.) a terepmunkát irányító mentortanár értékelését, valamint egy min. 3 max. 5 oldalas
írásos beszámolót.
- A gyakorlatot igazoló illetve bemutató dokumentumok + az órai aktivitás alapján a szeminárium vezetője
aláírásával igazolja a terepmunka elvégzését és gyakorlati jeggyel értékeli azt.
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