SZENT PÁL AKADÉMIA
Munkanapló hitoktatás gyakorlathoz (hospitálás)
III. évfolyam, 2. félév
Név: ………………………………………………………………. Neptun-kód: :……………………………
(Az aláírások kivételével a hallgató tölti ki.)
Dátum Gyakorlóhely1

Bibliatanár neve

Félév: …………………………………...
Intézmény, tagozat
Teljesí(óvoda, alsó tagozat,
tett
Bibliatanár
felső tagozat,
tanórák aláírása
gimnázium)
száma

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

1

A gyakorlóhelyek, bibliatanárok és tagozatok felsorolását ld. a hospitálási jelentkezési laphoz csatolva.

Tájékoztató a hitoktatás gyakorlatról a III. év 2. félévében (hospitálás) és a
munkanapló vezetéséről
Leadási határidő: a vizsgaidőszak utolsó napja
(Lehetőség szerint kérjük minél hamarabb eljuttatni a Tanulmányi osztályra.)
A kész munkanaplókat kitöltés után kérjük rögtön elektronikusan elküldeni a hitoktatas@hit.hu és a
titkarsag@szpa.hu címekre, valamint nyomtatott, aláírt formában is eljuttatni a Tanulmányi osztályra.
Tárgy: Egyházi szolgálat - Bevezetés a szolgálatba 6 (Módszertani bevezető a hitoktatáshoz 1)
Tárgykód: BEV6H
A hospitálás (vendéghallgatóként való óralátogatás) azt jelenti, hogy a hitoktatásra felkészülő hallgató 2
bibliaismeret iskolai órát látogat a gyakorlótanításra és a majdani óratartásra való felkészülésként, tanítási
módszerek elsajátítása, tapasztalatcsere, konzultáció céljából.
A hospitálás szakmai gyakorlat helyszínei a Hit Gyülekezete által alapított iskolák (általános
iskolák, gimnáziumok, óvodák) bibliaismeret órái, foglalkozásai (ezek felsorolását ld. a jelentkezési lapon).
A gyakorlóhelyekre bejutni 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.
A hospitálás (óralátogatás) során legalább 5 (tan)órán kötelező részt venni a kijelölt
gyakorlóhelyeken ebben a félévben. A hospitálás (óralátogatás) teljesítése a félévi aláírás feltétele. A
hospitálást (óralátogatást) a Hit Gyülekezete által alapított iskolák kijelölt bibliatanárainál lehet teljesíteni.
Hospitálásra menni a Jelentkezési lap nyomtatvány leadása utáni egyeztetést követően, az iskola által
megjelölt időpontban lehet, amelyről a hallgató értesítést kap a hitoktatás szervezőitől.
Hospitálás alkalmával egy órán egyszerre általában 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 alá
kell íratniuk.
A gyakorlathoz mindenkinek sok sikert kívánunk!

A diploma képesít a hitoktatásra, ezért a tárgy és a gyakorlat elvégzése minden hallgató számára szükséges és egyben kötelező az
abszolutórium megszerzéséhez. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek kell hitoktatást végeznie, de minden hallgatónak meg kell
ismernie ezt a fontos területét a Gyülekezet társadalmi szolgálatának, és alkalmasnak kell lennie az abban való részvételre.
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