
 

Tantárgy neve: 

Gyakorlatkísérő szeminárium 5  

(+ Szakma-specifikus külső gyakorlat) 

Jellege: 

kötelező 

Kreditek: 

2  

(+ 4) 

Tantárgykód: 

WPEDO108, WPEDT108  

(+ WPEDO109, WPEDT109) 

Tantárgyfelelős: 

Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, egy. docens 

Munkaforma: 

szeminárium 

(+ terepmunka) 

Óraszám: 

N: 30 + 80 /  

L: 12 + 40 

Értékelés:  

gyakorlati jegy 

(+aláírás) 

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 ötödik eleme: szakma-specifikus gyakorlat egy szabadon 

választott intézményben.  

A terepmunka célja ebben a szakaszban, hogy a hallgató a specializációjának megfelelő szakmai feladatokat lásson 

el, a gyakorlatban alkalmazza a képzése során megszerzett tudását, és tapasztalatairól egy szupervízió keretében, 

valamint egy szakmai portfolió segítségével képes legyen beszámolni. A szakmai gyakorlat helyszíneként bármilyen 

oktatási, művelődési vagy kulturális intézmény választható, amelyben pedagógiai (oktatás- vagy tanulásszervezői, 

intézményfejlesztői vagy egyéni fejlesztői) tevékenység zajlik.   

  

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Ismeretek: gyakorlati tapasztalatok gyűjtése a választott szakterületről. Képességek: alkalmazkodás, kreativitás, 

tervezés, kivitelezés. Attitűd: a mindennapi tevékenységek elemző (önreflektív) megfigyelése, az önfejlesztés 

igénye. Autonómia, felelősség: a feladatok elvégzése során felelősségvállalás az önálló, szakmailag átgondolt 

döntésekért. 

 

Kötelező irodalom: 

FALUS Iván - KIMMEL Magdolna: A portfólió. (Oktatás-módszertani kiskönyvtár) Gondolat Kiadói Kör, 2009. 

 

Ajánlott irodalom: 

KIMMEL Magdolna: A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés 2006/3-4., 35-49. 

SZIVÁK Judit: Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 

 

Kurzustematika:  

1. Az intézmény kiválasztásának szempontjai 

2. Portfólió – tartalmi és formai elvárások 

3. Munkatapasztalatok megvitatása egy szupervízió keretében 

 

Követelmények, értékelés: 

- A szeminárium csak a WPEDO vagy WPEDT 109-es kódszámú szakmai gyakorlattal együtt teljesíthető. 

- A gyakorlati jegy odaítéléséhez be kell nyújtani 1) a szorgalmi időszak 6. hetének péntekéig a terepmunka 

elvégzésére kiválasztott intézmény vezetőjének befogadó nyilatkozatát, 2) a szorgalmi időszak végéig a 

terepmunkát irányító mentortanár értékelését, valamint egy min. 8 max. 12 oldalas portfóliót. 

- A gyakorlatot igazoló illetve bemutató dokumentumok + az órai aktivitás alapján a szeminárium vezetője 

aláírásával igazolja a terepmunka elvégzését és gyakorlati jeggyel értékeli azt. 

 

Kurzus hirdetője: 

WJLF Neveléstudományi tanszék 

Félév: 

2021/22. tavasz 

 

Oktató:  

Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, egy. docens, 

Donkó Erzsébet szupervizor 


