SZENT PÁL AKADÉMIA
Munkanapló hitoktatás gyakorlathoz (helyettesítés és hospitálás)
(Az aláírás kivételével a hallgató tölti ki.)

Dátum Gyakorlóhely1

Gyakorlat jellege
(helyettesítés –
készenlét,
hospitálás –
óralátogatás2)

Intézmény, tagozat
(hitoktatás csoport3,
óvoda, alsó tagozat,
felső tagozat,
gimnázium,
gyülekezeti hitoktatás)

Teljesített
tanórák
száma

Hitoktató,
bibliatanár
aláírása4

Összesítés
(a hitoktatás szervezője tölti ki)
Helyettesítés (vagy készenlét) tanóraszám összesen (teljesítendő: min. 6):
Hospitálás (óralátogatás) tanóraszám összesen (teljesítendő: min. 5):

A gyakorlóhelyek felsorolását ld. külön tájékoztatóban.
Kérjük a gyakorlat jellegét a rubrikába beírni. Amennyiben a hallgató egy napon többféle gyakorlatot végez, kérjük külön sorban
feltüntetni.
3
Helyettesíteni hitoktatás csoportban (világi iskolában) lehet és kell.
4
A helyettesítést és a készenlétet a hitoktatás szervezője igazolja.
1
2

Tájékoztató a hitoktatás gyakorlatról (helyettesítés és hospitálás) és a munkanapló
vezetéséről

A gyakorlóhelyekre bejutni a helyettesítés, a hospitálás (óralátogatás) és a gyakorlótanítás (a következő
félévben) vonatkozásában jelentkezés és beosztás alapján lehet. A gyakorlóhelyekkel, gyakorlatvezetőkkel a
hallgatók nem közvetlenül, hanem az intézmény megbízottján, a hitoktatás szervezőin (Kovács Endre és
Kovács Diána) keresztül állnak kapcsolatban.
1. Helyettesítés: legalább 6 (tan)óra helyettesítés vagy helyettesítésre való készenlétet kötelező vállalni
ebben a félévben. A készenlét, szükség esetén az órák megtartásának teljesítése az aláírás feltétele.
A helyettesítést a hitoktatás csoportokban lehet teljesíteni.
2. Hospitálás (óralátogatás): legalább 5 (tan)órán kötelező hospitálni (órát látogatni) a kijelölt
gyakorlóhelyeken ebben a félévben. A hospitálás (óralátogatás) teljesítése az aláírás feltétele.
A hospitálást (óralátogatást) a Hit Gyülekezete által alapított iskolák kijelölt bibliatanárainál lehet teljesíteni.
Helyettesítésre, hospitálásra menni a Jelentkezési lap nyomtatvány leadása utáni egyeztetést
követően, az iskola által megjelölt időpontban lehet, amelyről a hallgató értesítést kap a hitoktatás
szervezőitől.
A helyettesítésre a következőképpen lehet jelentkezni:
- Budapesten a hallgatók 3-4 kerületet és annak vonzáskörzetét jelölhetik meg
- vidéken a nagyobb gyülekezetek körüli térséget kell megjelölni.
Az időpont vonatkozásában a hét meghatározott napját, napjait kell megadni. Ha valaki nem ér rá az adott
napon nyolctól kettőig, akkor kérünk órasávot is megadni. Konkrét naptári időpontok megadása esetén
legalább 12 időpontot kérünk.
A hitoktatók jelzése nyomán a szervezők a hallgató által megadott körzet és időpontok alapján szervezik a
helyettesítést.
Amennyiben a hallgató helyettesíteni megy, az órát a hitoktatótól kapott helyszín (tanterem), tananyag,
vázlat, útmutatás alapján tartja meg, amelyet a szervezők juttatnak el hozzá. (A körülmények iskolánként
változóak: van, ahol el kell menni a tanulóért, a kulcsért, különbözőek a naplóvezetés /papír alapú vagy
elektronikus/ szabályai is stb.)
A hallgatóknak a nyomtatvány valamennyi rovatát ki kell tölteniük a helyettesítésről. A helyettesítést
és a készenlétet (amennyiben nem került sor óratartásra) a félév végén a hitoktatás szervezői igazolják.
Hospitálás alkalmával egy órán egyszerre legfeljebb három hallgató vehet részt, csak azok, akiket a
szervezők előzetesen bejelentettek az iskolának. Az egyeztetett időpontban kérjük, hogy mindenki
pontosan jelenjen meg. Elháríthatatlan akadály esetén kérjük a hallgatókat, értesítsék a szervezőket emailben. Előzetes egyeztetés nélkül nem lehet „beugrani” egy hallgatótárs helyett. Amennyiben a tanárnak
van ideje, az óra után lehet kérdéseket feltenni. Kérjük, hogy az óra menetét semmivel ne zavarják meg a
hallgatók.
A hallgatóknak a nyomtatvány valamennyi rovatát ki kell tölteniük és az óra után a bibliatanárral a
nyomtatványt alá kell íratniuk.
A gyakorlathoz mindenkinek sok sikert kívánunk!

