SZENT PÁL AKADÉMIA
Munkanapló hitoktatás gyakorlótanításhoz
(Felkészülés, óralátogatás, konzultáció, gyakorlótanítás megtartása)

IV. évfolyam, 2. félév
Név: ………………………………………………………………. Neptun-kód: :……………………………
(Az aláírások kivételével a hallgató tölti ki.)
Gyakorlóhely1 és
intézmény, tagozat
(óvoda, alsó
Dátum
Bibliatanár neve
tagozat, felső
tagozat,
gimnázium)

Félév: …………………………………...
Mit teljesített a
Teljesíhallgató (óralátogatás, tett
konzultáció,
tanórák, Bibliatanár
gyakorlótanítás)?
konzul- aláírása
tációk
száma

Összesítés
(a hitoktatás szervezője tölti ki)
Óraszám
Óralátogatás, konzultáció (min. 1 félév végi aláíráshoz)
Gyakorlótanítás tanóraszám összesen (teljesítendő: 6):

1

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

Aláírás

Tájékoztató a hitoktatás gyakorlatról a IV. év 2. félévében (gyakorlótanítás) 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 - Szolgálat az egyházban 2 (Módszertani bevezető a hitoktatáshoz –
gyakorlótanítás)
Tárgykód: SZE2H
A hitoktatás szakmai gyakorlat harmadik féléve a gyakorlótanítás.
Mit jelent a gyakorlótanítás? Hat tanóra megtartása a választott gyakorlóhelyen, a bibliatanár által megadott
témakörökben.
A IV. évfolyam 2. félévében a hallgatónak főiskolai tanórákon részt vennie nem kell, hanem a választott
gyakorlóhelyen működő gyakorlatvezető segítségével felkészül a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontba,
témában, osztályban (tanulócsoportban) a 6 tanóra gyakorlótanítás kivitelezésére. A felkészülés történhet
további óralátogatással (hospitálás), a bibliatanárral az óratervről, óravázlatról történő konzultációval az
óramegbeszélés, a tanítási módszerek elsajátítása céljából.
Gyakorlóhelyet kiválasztani és azt elfogadtatni a hallgató a Jelentkezési lap gyakorlótanításra nyomtatvány
határidőre történő leadásával tud. A hallgatónak az órát a Hit Gyülekezete Hit- és erkölcstan tanterve (2016),
valamint az alábbiakban felsorolt Bevezetés a Biblia világába és A Biblia világa című tankönyvek alapján
kell tartania, amihez felhasználhatja a Módszertani bevezető a hitoktatáshoz példatárban foglaltakat is.
Amint a hallgató felkészült az óratartásra, a bibliatanár a titkárság útján értesíti a főiskolát a gyakorlótanítás
kitűzött időpontjáról. A gyakorlótanítás értékelésében lehetőség szerint részt vesz a hitoktatás módszertan
felelős oktatója vagy más, a témában kompetens főiskolai oktató. A hallgató a gyakorlat befejezésekor rövid,
mintegy tíz mondatos beszámolót ír a gyakorlótanításról, az órák megtartásáról és összefoglalóan értékeli
saját teljesítményét, mellékelve óravázlatát. A beszámolót a gyakorlatvezetővel láttamoztatni kell, aki
észrevételt is tehet.
A hallgató által megtartott órákat a Munkanapló hitoktatás gyakorlótanításhoz nyomtatványon a bibliatanár
igazolja, és a Gyakorlótanítás értékelőlap nyomtatványon értékeli a főiskolai oktatóval együtt (amennyiben ő
is részt vett az órá(ko)n).
A gyakorlatvezető, illetve a főiskolai oktató az intézmény által megadott szempontok alapján értékeli a
hallgató teljesítményét. Az értékelés szempontjai a nyomtatványról ismerhetők meg.
A Gyakorlótanítás értékelőlap nyomtatványt a félév végén a hallgató juttatja el a gyakorlatvezetőhöz. Az
értékelést a gyakorlatvezető maga, illetve a hallgatón keresztül is eljuttathatja a Tanulmányi osztályra. A
végleges gyakorlati jegyet a tárgy felelős oktatója a gyakorlatvezetői értékelés és a munkanapló alapján
alakítja ki.
A gyakorlóhelyekre bejutni a gyakorlótanítás vonatkozásában jelentkezés és beosztás alapján lehet. A
gyakorlóhelyekről, gyakorlatvezetőkről a hallgatók a gyakorlótanításra való jelentkezés nyomtatványon
kapnak tájékoztatást. A gyakorlóhelyekkel, gyakorlatvezetőkkel a hallgatók nem közvetlenül, hanem az
intézmény megbízottján keresztül (ld. a nyomtatványokon) állnak kapcsolatban.
A hitoktatás gyakorlótanítás nyomtatványok a félév folyamán a diszpécsernél, illetve a Tanulmányi osztályon
beszerezhetők, a Neptun belépő képernyőről (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) letölthetők.
A hallgatóknak a nyomtatvány valamennyi rovatát ki kell tölteniük és az óra után a bibliatanárral alá kell
íratniuk.
A gyakorlathoz mindenkinek sok sikert kívánunk!

