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1. Referencia intézményi tevékenységünk, céljaink, feladataink  

 

Referencia intézményként célunk és feladatunk, hogy más intézmények számára is 

példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatot kövessünk. 

Szervezeti innováció kialakításával olyan szolgáltatást tudjunk nyújtani, amely publikálásra is 

alkalmas, más intézmények számára adaptálható módszertani újításokat tartalmaz. 

Céljaink eléréséhez rendelt feladataink:  

 Vezetői és tantestületi elkötelezettség a referencia intézménnyé válás folyamataiban és 

a szolgáltatás feladataiban.  

 Kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszerinek alkalmazása.  

 IKT eszközök, módszerek alkalmazása. 

 Fejlesztési tervek készítése 

 Új tanulási eljárások kidolgozása, egyéni tanulási utak megteremtése. 

 Befogadó, egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai 

módszerek alkalmazása.  

 Nyitott nevelési környezet a munkakultúránkban – partnerkapcsolataink erősítése.  

 Pedagógusok közötti team – munka, aktív együttműködés erősítése. 

 Külső – belső szakmai kapcsolati formák kidolgozása. 

 Folyamatos önképzési, önértékelési rendszer működtetése, változáskezelés  

 Felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalása belső algoritmus kialakítása 
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Az intézményben dolgozó nevelők tudatos, tervszerű innovációs munkája 2009-től indult, 

mely több állomáson át vezetett a referenciaintézménnyé válási folyamatba való 

bekapcsolódáshoz. 

A fejlesztési folyamatokat képzések, eszközfejlesztések, sorozatos tartalmi megújulások, 

kapcsolatépítések kísérték, melyekhez nélkülözhetetlenek azok a pályázatok melyekben 

sikeresen részt vettünk. Külön értéke ennek a pályázati munkának, hogy magunk készítette 

pályázatokat, programokat valósítottunk meg, ezért minden esetben sajátunknak éreztük a 

tartalmi munkát. 

A külső és belső képzések az önképzések, a pályázatok készítése, megvalósítása során 

szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatok, a jó gyakorlatok leírása, dokumentálása, az 

intézményi témahetek, projektek, program adaptációk tapasztalatai alapján vállalkoztunk 

ismereteink átadására. 

 

 

Munkánk során az alábbi alapelveket vettük figyelembe: 

· Kiemelten kezeltük a szövegértés, matematika, szociális, IKT, életpálya 

építési képességek fejlesztését a megtanítandó tananyagok feldolgozása során 

· A hatályos NAT – kerettanterv – pedagógiai program - helyi tanterv megvalósítása 

során fokozott figyelmet szenteltünk a gyakorlatközpontú oktatásra 

· Új tanítás-tanulási eljárásokat alkalmazunk, melyek segítik a fenti a képességek 

fejlesztését 

· A tanórák szervezése során törekszünk a változatos módszerek használatára 

 

Témaheteket dolgoztunk ki évfolyamszinten melynek dokumentációi rendelkezésre állnak, 

belső használatra egymásnak átadhatók. 

Teljesítettük a minősítési rendszerben foglalt feltételeket, valamint felkészültünk az ilyen 

típusú szolgáltatás nyújtására. 

Intézményünk kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan 

alkalmazó intézmény, referenciahely. 
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Lehetőséget biztosítunk az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az 

önfejlesztő gyakorlat megerősítésére, mely által intézményünk pedagógiai kultúrája és 

eszközrendszere komplex módon vagy elemeiben átvehető. 

 

2. Szervezeti felépítés 

 

Referencia intézménnyé válásunk belső szervezeti felépítésünkben szükségessé teszi a 

szakmai munka struktúrájának kialakítását, rendszerekbe szervezését, hiszen erősítenünk kell 

az egységes program komprehenzív elven való működését. Szükséges a szervezeti felépítés 

hálózatának átalakítása a referencia intézményi szolgáltatói szerep hatékony működése 

érdekében. 
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A referencia- intézményi tevékenységek irányítására és ellátására alakult team szakmai 

összetétele: 

A team tevékenysége kiterjed a szakmai vezető és a szakmai megvalósítók munkájára. 

A team feladata: 

- ismerjék a referencia-intézményi működés szervezeti feltételrendszerét 

- legyenek felkészültek a referencia-intézményi szerepből adódó szolgáltatói feladatokra 

és szervezetben zajló változások kezelésére 

- képesek legyenek megtervezni, megszervezni a horizontális tanuláshoz és 

lebonyolításához szükséges feltételeket 

- legyenek felkészültek a jó gyakorlatok átadására, tudják az adaptációs folyamat 

lépéseit és feltételeit, képesek legyenek ezek lebonyolítására 

- tudjanak saját intézményi innovációik tekintetében szolgáltatási tervet készíteni a 

tudásmegosztással kapcsolatos szervezeti feladatokra 

- tudják megtervezni a referencia-intézményi szolgáltatásokat 

- a referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító 

team munkájában való részvétel 

- referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása 

- belső –nevelőtestületi, munkaközösségi- szakmai munkában való részvétel 

- eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a „Jó gyakorlatok” átadására és e 

folyamat minőségbiztosítására 

- továbbképzéseken való részvétel 

 

Szakmai vezető feladatai: 

- a team munkájának irányítása, összehangolása, abban való részvétel, megbeszélések 

vezetése 

- a csoporton belüli munkamegosztás kialakítása, betartatása 

- a szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése 

- a szakmai megvalósítókkal, közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás, 

kommunikáció biztosítása 
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- a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos eredmények, témák, információk 

ismertetése 

 

A szakmai megvalósítók feladatai: 

- a referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító 

team munkájában való részvétel 

- referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása 

- belső –nevelőtestületi, munkaközösségi- szakmai műhelymunkában való részvétel 

- eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a „Jó gyakorlatok” átadására és e 

folyamat minőségbiztosítására 

- továbbképzéseken való részvétel 

- a szakmai vezető és a szakmai megvalósítók részletes feladatait, munkaidejét és 

javadalmazását a megbízási szerződések és a munkaköri leírások tartalmazzák 

 

 

A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító 

teamben végzett tevékenység során kidolgoztuk a referencia intézményként való működés 

belső szabályait (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi 

körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit). 

Belső - tantestületi, munkaközösségi - munkában vettünk részt. 

Eljárásrendeket, szakmai dokumentumokat dolgoztunk ki a „Jó gyakorlat” átadására és e 

folyamat minőségbiztosítására (Pl.: értékelő lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási 

eljárásrendjének kidolgozása). 

 

A horizontális tanulás szervezeti kereteinek bemutatása: 

A horizontális tanulás célja a bevált gyakorlatok megismerése, saját rendszerünk jobbítása, az 

együttműködés lehetőségeinek felkutatása. 

Előnyei: 

- nyitott, rugalmas, egymásra figyelő kommunikációt feltételez 

- jól működő gyakorlatokat közvetít (időt, energiát, pénzt takaríthat meg) 
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- saját szervezetünk működésének elemzésére késztet, hisz ez az alapja a megismert új 

gyakorlatok adaptálásának 

- egymást támogató fejlesztési rendszerek jöhetnek létre 

 

Ennek érdekében felkészítéseken vettünk részt, amelyek felkészítettek minket a referencia-

intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás 

referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. 

Kidolgoztuk a hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítását, a látogatók 

fogadására programtervet készítettünk. Kidolgoztuk a referencia-intézmény mintaértékű 

eljárásainak adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát, kollégáink 

felkészültek a referencia-intézményi mentor pedagógusok szerepére. 

A legfőbb cél a horizontális együttműködés céljából partnerháló kialakítása. Ennek egyik 

módja a jó gyakorlatok továbbfejlesztése a felhasználók bevonásával, illetve új mintaértékű 

eljárások kifejlesztése. 

Az ilyen jellegű munka megszervezés a mentorpedagógusok feladata.  

 

Tevékenységháló készült a feladatok megtervezéséhez.
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3. Tevékenységháló 

A szolgáltatás eljárásrendje (sablon) 

Feladat: tájékoztatás 
A tájékoztatás, 

felkészítés módja 

Előadók, szükséges 

eszközök 

Szabályozó 

dokumentumok 
Felelős 

Elvárt 

eredmény 

Keletkezett 

dokumentumok 
Határidő 

Iskolavezetés        

Tantestület        

1. mentor        

2. tanár        

3. gyermekvédelmi 

felelős 

       

Adminisztráció        

1. titkárság        

2. gazdasági        

Technikai 

személyzet 

       

1. info/rendszergazda        

2. porta        
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3. karbantartó        

4. takarító személyzet        

Tanulók        

Szülők        

Külső partnerek        
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4. Működési eljárási rend 

 

4.1. Új típusú tanárképzés – mentori szerep feladatok meghatározása, 

eljárásrend  

 

A tanári pályára történő kilépés illetve a pályamodell mentén történő előrehaladás 

meghatározó tényezői azok a kompetenciák, melyek alkalmassá teszik a pedagógust az 

eredményes és hatékony pedagógiai tevékenységekre. Ezen kompetenciák tartalmi 

meghatározásaihoz kapcsolódó a sztenderdek írják le a fejlődés irányát, szolgálnak a 

pedagógus életpályamodelljében indikátorként, támogatva ezzel a fejlesztés/önfejlesztés 

sikerességét. A pedagógusképzésben már az ún. kompetencia-térkép meghatározása jelen van, 

amely az eredményes szakmai gyakorlat bázisát adja. A hallgató portfóliójának 

összeállításakor is a kilenc tanári kulcskompetenciára szükséges fókuszálnia, alátámasztani 

ezek meglétét a megfelelő dokumentumokkal. A fent említett tényekből kiindulva a hallgató 

szakmai gyakorlata során – így egy adott iskolai tanítási nap megtervezésekor is - a megfelelő 

kompetenciák tudatos fejlesztése áll a középpontban. 

1. A hallgató érkezése előtti tervezés  

 Felelősök/mentor kijelölése, feladataik pontos meghatározása  

 A hallgató idő/programbeosztás-tervezetének elkészítése  

 A reflektálási időpontok egyeztetése (reflektálás a hallgató bevonásával, illetve 

reflektálás a részt vevő szakmai teamben)  

 

2. Az intézmény bemutatása  

 

A hallgató fogadása után fontos az intézmény tárgyi és személyi infrastruktúrájának 

megismertetése, az iskolában folyó szakmai munka, egyedi sajátosságok bemutatása. Ez 

jelenti egyrészt az épületben való körbevezetést, a tantestület személyes bemutatását 
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(amennyiben a létszám ezt lehetővé teszi), lehetőséget adva egyben a hallgató számára a 

bemutatkozásra. A szakmai munka, dokumentáció rövid felvázolása betekintést ad az iskola 

szemléletének megismerésére.  

A fejlesztendő kompetenciaterület: A kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai 

kommunikáció 

3. A hallgatói elvárások feltérképezése  

 

A hallgató tudatos szakmai fejlesztésének, valamint a tudatos önfejlesztésnek egyaránt 

kiindulópontja a hallgató meglévő kompetenciaszintjének önreflektív meghatározása a 

kompetencia-térkép közös értékelésének segítségével. Itt sor kerül az erősségek, gyengeségek, 

fejlesztésre szoruló területek kiemelésére, mely lehetővé teszi a hallgató számára szakmai 

elvárásainak pontos megfogalmazását. Az egyéni szubjektív elvárások ismerete ugyanígy 

fontos tényezője a hatékony szakmai fejlődésnek, másrészt a szociális kompetenciák, 

attitűdök meghatározó tényezői a fejlesztési, fejlődési folyamatnak. A fejlesztendő 

kompetenciaterület: Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

4. Közös programegyeztetés  

A fejlesztendő kompetenciaterületek figyelembe vételével meghatározásra kerül az iskolai 

nap programja. A lehetőségek felvázolása után a hallgató dönthet, hogy az értékelt 

kompetencia-térkép által meghatározott fejlesztendő kompetenciaterületek közül az adott 

tanítási napon melyekre fókuszálna. A tanítási órákhoz összeállított szempontsorok 

megbeszélése, a hallgató pontos feladatának tisztázása. A fejlesztendő kompetenciaterület: A 

pedagógiai folyamat tervezése 

5. Tanítási óra megtekintése  

A hallgató adott szempontsor segítségével reflektív megfigyelést végez szaktárgyához kötődő 

tanítási órán. A fejlesztendő kompetenciaterületek: A pedagógiai folyamat tervezése; 

A szaktudományos, a szakmódszertani, a tantervi tudás; A tanulás támogatása; A pedagógiai 

folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 
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6.Konzultáció  

A tanítási óra megtekintése után a megfigyelési szempontsor kiértékelésekor a hallgatói 

reflexió mellett módszertani, a pedagógiai folyamatra koncentráló értékelés is történik. A 

hallgató az egyes órarészletek értékelése mellett a tudatos tervezésre fókuszálva kritikusan 

elemzi és értékeli az adott óraszervezési eljárásokat. Elemzésre kerülnek az egyes 

óraszervezési modellek (1.,2.,3.,4. sz. melléklet), azok felhasználási lehetőségei az adott 

szaktárgyon belül. A hallgató önálló óratervezését segítve órarészletek adott szempontok 

alapján történő összeállítása mentori segítséggel. A fejlesztendő kompetenciaterületek: A 

kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai kommunikáció; A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; 

A pedagógiai folyamat tervezése; A szaktudományos, a szakmódszertani, a tantervi tudás;A 

tanulás támogatása;A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése 

7. Részvétel differenciált egyéni képességfejlesztés foglalkozáson  

A hallgató részt vesz egy differenciált egyéni képességfejlesztés foglalkozáson, amelyet az 

adott tanuló egyéni fejlesztési naplójának elemzése, értékelése előz meg. A foglalkozáson a 

tanítási órához hasonlóan a hallgató előzetesen megbeszélt szempontsor alapján reflektív 

megfigyelést végez. A fejlesztendő kompetenciaterületek: A kommunikáció és a szakmai 

együttműködés, szakmai kommunikáció; A pedagógiai folyamat tervezése; A 

szaktudományos, a szakmódszertani, a tantervi tudás; A tanulás támogatása; A pedagógiai 

folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése  

8. Részvétel komplex tehetséggondozás foglalkozáson  

 

A hallgató az intézmény egyéni sajátosságainak megfelelően az intézmény pedagógiai 

programjában szereplő egyéb tanítási órán kívüli foglalkozáson is részt vesz (tánc és dráma, 

zeneszakkör). A tanár közreműködésével történő foglalkozás sajátos megfigyelési lehetőséget 

teremt a hallgató számára, melyre egyéni, szubjektív reflexiókat fogalmaz meg. 

A fejlesztendő kompetenciaterületek: 

- A kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai kommunikáció 
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- A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése  

- A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 

 

9. Részvétel esetmegbeszélésen  

A tanítási-tanulási folyamathoz kötődő kompetenciák fejlesztése mellett fontos a 

professzionális tanári kommunikáció fejlesztése, mely nem csak a tanulóval, illetve a 

kollégával történő kommunikációt jelenti, hanem a konfliktuskezelési technikák ismeretét, 

szakszerű alkalmazását is. A hallgató számára ezen technikák megismerésén túl, lehetőséget 

kell adni a gyakorlatban történő alkalmazás megismerésére is. Az esetmegbeszélés 

megmutatja a konfliktuskezelés hatékony lehetősége mellett a szülővel történő ideális 

kommunikációt, a kapcsolattartás egyéb színterei mellett probléma/konfliktus eredményes 

kezelésének lehetőségét is. A hallgató az esetmegbeszélés után a szubjektív benyomásokon 

túl az alkalmazott konfliktuskezelési technikákat is értékeli. A fejlesztendő 

kompetenciaterületek: A kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai kommunikáció 

10. A nap értékelése  

A hallgatói nap végi reflexiók közös kiértékelése után meghatározásra kerülnek a későbbi 

feladatok a fejlesztendő kompetenciaterületek tükrében, melyek egyben irányvonalat is adnak 

a hallgató számára a további fejlődést elősegítve. 

A fejlesztendő kompetenciaterületek: 

- Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

11. Önreflexió  

A délutáni foglalkozás végén a gyakornok értékeli aznapi tevékenységét – önreflexió. 

 

Kérlek, fejezd be a mondatot írásba!  

o A vezető tanárnál azt tanultam ……  

o A látott foglalkozások közül ….  
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o Mai legsikeresebb tevékenységem ….  

o Holnap mindenképpen kipróbálom …..  

o Saját gondolatom ………  

 

12. A hallgató látogatása utáni teendők  

 

 A szükséges adminisztráció elvégzése.  

 Reflexiók értékelése.  

 Esetleges korrekciók elvégzése a további terveket illetően.  

 

 

 

 

Részletes eljárásrend a melléket található. 

 

A hallgató fogadását és kapcsolódó feladatok a Hallgató fogadásának szabályzata 

tartalmazza. 

 

 

4.2. A jó gyakorlat átadásának rendje 

 

Intézményünk két referenciaterületen rendelkezik jó gyakorlattal: 

1. Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs program alkalmazásában mintaadó 

intézmény, feladatellátási hely. Ehhez kapcsolódó jó gyakorlatunk: a Munkaerő-piaci 

alkalmazkodást segítő program 
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2.  Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó 

intézmény, feladatellátási hely. Ehhez kapcsolódó 2 jó gyakorlatunk:  

- Színes kotta használata az értelmileg akadályozott gyermekek esetében 

- A kutya, mint társ 

 

 

A jó gyakorlatok átadásának rendjét és szabályait külön dokumentum, A jó 

gyakorlatok átadásának intézményi szabályai rögzítik. 

 

 

5. Minőségbiztosítás 

 

A referenciaintézményi működés feltétele a minőségbiztosítás. Fontos a folyamat 

ellenőrzése, értékelése, valamint résztvevők (intézményi illetve partnerek) 

önértékelésének és elégedettségének mérése és értékelése. Ezt a feladatot is el kell látnia 

referencia intézményi munkacsoportnak. A referenciaintézményi működéshez kapcsolódó 

feladatok a „Referenciaintézményi minőségbiztosítási tervben” találhatóak. A Jó 

gyakorlatok működésének és átadásának ellenőrzési folyamata a A jó gyakorlatok 

átadásának intézményi szabályai dokumentum része (Kérdőívek)
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6. Összegzés 

 

Referencia intézményi működés a szolgáltató és a „Jó gyakorlatot” adaptáló intézménytől is megköveteli az algoritmushoz való rugalmas 

igazodást a szoros integráció megléte mellett. 

Fontos, hogy minden alkalmazott elv, eljárás és módszer feleljen meg a didaktikai követelményeknek, de minden egyéni ötletet, kitalált új 

elemet az újító szemlélet kialakulása és a tanítói-tanári kreativitás, innovativitás, motiváltság miatt maximálisan támogatni kell az adaptáló és a 

mentor tevékenységében, munkájában. 
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1.sz .Melléklet        ELJÁRÁSREND 

Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

Tervezés: felkészülés a gyakornok fogadására 

Konzultáció: egyetem 

a partneriskola között 

- megbízások 

- együttműködé

si 

megállapodás 

- munkaterv 

SZMSZ 

szükséges 

kiegészítése 

Igényfelmérés, 

elvárások 

megbeszélése. 

Telefon megállapodások

, szerződések 

Igazgató szakmai vezető, 

gazdasági vezető 

korrekt 

megállapodás, 

elvárások 

rögzítése 

2 hét 

Partneriskola 

tantestületi 

 szóbeli 

tájékoztatás 

 emlékeztető Igazgató minden dolgozó tájékozottság 1 hét 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

tájékoztatása, 

felkészítése 

Megbízások elvégzése: 

- mentortanár 

- szakos kollégák 

- munkaközösség-

vezetők 

- gyermek-, és 

ifjúságvédelmi felelős 

munkaköri 

leírások bővítése, 

munkatervek 

egyeztetések, 

megbeszélések, 

digitális eszközök 

papír megbízási 

szerződések, 

munkaköri 

leírások 

Igazgató a hallgatóval 

közvetlen 

kapcsolatot tartók 

köre 

hatáskörök, 

feladatkörök 

rögzítése 

1 hét 

Gyakornoki 

tevékenység 

hálótervének 

elkészítése az egyéni 

fejlesztési terv alapján 

gyakornoki 

szabályzat 

hálóterv egyéni 

fejlesztési terv 

 hallgató,, 

mentor, 

egyetemi 

tanár 

hallgató, mentor szabályozott 

gyakornoki 

tevékenység 

2 hét 

I. Szervezés 

A tevékenységi hálóban tervezett feladatok megvalósításának módja 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

Tájékoztatás: 

- intézmény 

dolgozói 

- tanulók 

- szülők 

- az intézmény 

közvetlen 

partnerei 

 megbeszélés  emlékeztető mentor az intézmény 

dolgozói 

gyakorlóhely 

megismerése 

1 hét 

Hallgató fogadása  egyéni 

beszélgetés 

  igazgató, 

mentor 

   

Az iskola működését 

meghatározó törvényi 

– rendeleti háttér 

megismerése 

adekvát 

szabályzatok, 

törvények 

kapcsolódó 

szabályzatok 

összegyűjtése 

internet, 

honlap, 

dokumentáció 

törvénytár igazgató hallgató, mentor törvényességi 

megfelelés 

1 hét 

Az iskola működését 

meghatározó 

 egyéni, 

ismeretszerzés, 

a nevezett 

dokumentumo

jegyzetek 

készítése, iskola 

igazgató hallgató, mentor ismerje meg az 

intézmény 

3 hét 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

alapdokumentumok 

megismerése: 

- SZMSZ 

- Alapító okirat 

- Pedagógiai 

Program 

- Házirend 

- Gyakornoki 

szabályzat 

- Helyi Tanterv 

- Éves 

munkaterv 

ismeretbővítés, 

kérdőív, 

igényfelmérés, 

kijelölés 

k bemutatása, 

írásbeli reflexió 

működésének 

törvényességi 

hátterét, a 

szabályozó 

dokumentumokat 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

A környezet és az 

épület, a szervezeti 

felépítés és a 

munkatársak 

bemutatása 

 bemutatás, 

megbeszélélés 

internet, 

honlap, 

intézményi 

dokumentáció 

összehasonlító 

elemzés 

mentor hallgató, iskola 

dolgozói 

az intézmény 

teljes körű 

megismerése 

1 hét 

Bemutatás az 

intézmény felső 

vezetőinek (az 

intézmény 

nagyságától, 

összetettségétől 

függően) 

 kommunikáció, 

kapcsolatteremtés 

Társadalmi és 

intézményi 

szerepelvárások 

értelmezése  

 

  mentor hallgató iskolai struktúra 

megismerése 

 

Közvetlen 

partnerekkel való 

együttműködés 

 értekezlet, 

hospitálás, 

szükséges 

 hospitálási 

napló 

igazgató hallgató, mentor szülői és 

közvetlen partneri 

együttműködések 

folyamat

os 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

megismerése: 

- SZM 

- alapítvány 

- iskolaszék 

- stb. 

szabályzatok 

megismerése 

megismerése 

A munkacsoportban 

dolgozó kollégák 

bemutatás, 

bemutatkozás. A 

szervezeti léthez 

szükséges helyszínek 

megismerése. 

 bemutatás, 

beszélgetés 

  mentor hallgató, kollegák   

A segítő  beszélgetés   mentor hallgató   
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

pedagógus/munkatárs 

bemutatása 

 

A portfolió 

tartalmának 

megismerése, 

megbeszélése 

 rögzítés, 

rendszerezés,  

IKT alkalmazása 

Reflektálás a 

tanulási folyamat 

szervezésére és 

irányítására, 

szaktudományi 

komp.  

 jegyzetek mentor hallgató a főiskola 

követelményeinek 

megismerése 

folyamat

os 

Támogató, segítő 

intézmények 

megismerése: 

tanulmányozás dokumentumok, 

szakértői papírok 

tanulmányozása 

 feljegyzések igazgató, 

gyógyped

agógus 

hallgató, mentor, 

gyógypedagógus 

különböző 

intézmények 

feladatköreinek 

folyamato

s 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

- szakmai 

szervezetek, 

- MAP-os 

munkahelyek 

- gyermekjóléti 

szolgálat 

- stb. 

megismerése 

Eddigi feladatok 

összegzés 

 

 

 

 reflektálás, 

kommunikáció, 

kapcsolatteremtés

, megbeszélés, 

rögzítés, 

beszélgetés, 

véleménynyilvání

  mentor hallgató jó kapcsolat 

kialakítása 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

tás 

II. Folyamatkövetés 

Hospitálás különböző 

fejlesztő 

foglalkozásokon: 

- logopédia 

- gyógytorna 

- kutyaterápia 

- zeneterápia 

- szenzoros 

gyakornoki 

szabályzat,  

megfigyelés, 

bemutatás, 

hospitálási 

szempontsor 

hospitálási 

napló 

hospitálási 

napló 

igazgató, 

mentor, 

gyakorno

k 

gyakornok a tanulási 

folyamat 

szervezése 

irányítása 

folyamat

os 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

integrációs 

terápia 

Hospitálási 

dokumentumok 

előkészítése 

 megbeszélés, 

egyéni 

papír hospitálási 

napló készítése 

mentor gyakornok   

Hospitálás a 

gyakorlatvezető 

mentor óráin és más 

szakórákon 

Gyakornoki 

szabályzat 

megfigyelés a 

hospitálási 

szempontsor 

alapján 

 hospitálási 

napló 

gyakorno

k, mentor 

gyakornok a tanulási 

folyamat 

szervezésének és 

irányításának 

megismerése 

folyamat

os 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

Hospitálás az 

intézmény különböző 

színterein 

 megbeszélés, 

megfigyelés, 

jegyzetelés, 

ismeretszerzés 

 hospitálási 

napló 

mentor gyakornok, segítő 

tanár 

szakmai munka 

változatosságának 

megismerése 

folyamat

os 

A hallgató 

szükségleteinek 

megfelelő mentori 

megbeszélés 

tantervek, 

tananyagok 

követelményrends

zere 

óratervezet 

megbeszélése, 

felkészítő 

megbeszélés 

taneszközök jegyzetek, 

óravázlatok, 

óratervek 

mentor mentor, 

gyakornok 

tananyag és 

követelményrends

zer megismerése 

folyamat

os 

Szaktárgyi oktató 

munkát segítő 

pedagógiai 

tevékenységek és 

szolgáltatások 

rendszerének 

megismerése: 

- szemléltető 

tantervek, 

tanmenetek 

megbeszélés oktatási és 

IKT eszközök 

PPT eszköztár 

kialakítása 

mentor mentor, 

gyakornok 

hatékony tanulási 

technikák, 

módszertani 

kultúra 

fejlesztése, az 

infokommunikáci

ós technikák 

alkalmazása 

folyamat

os 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

anyagok 

- feladatrendsze

rek 

- IKT anyagok 

- internetes 

források 

- stb. 

Szakképzettségenként: 

- tanítás 

- foglalkozás 

- önelemzés 

óraelemzési 

szempontsor 

önreflexió digitális 

eszközök 

jegyzet, 

önreflexió 

mentor, 

gyakorno

k 

mentor, 

gyakornok 

tanári 

kompetenciák 

kialakítása 

heti 2-

5óra 

Tanítási órán kívüli, de 

a szaktárgy tanításához 

szorosan kapcsolódó 

iskolai feladatok 

ellátása (hospitálás és 

 hospitálás, 

lebonyolítás 

eseménynaptá

r 

hospitációs 

napló 

mentor, 

gyakorno

k, 

szaktanár

ok 

mentor, 

gyakornok, 

szaktanárok 

kompetenciákhoz 

kapcsolódó 

módszerek, 

eljárások 

(kooperatív 

folyamat

os 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

foglalkozások 

vezetése): 

- tehetséggondo

zás 

- felzárkóztatás 

- szakkör 

- szabadidős 

tevékenységek 

szervezése 

technikák, 

projektmódszer) 

alkalmazása, 

felelősségvállalás, 

tanuláshoz 

szükséges 

megfelelő légkör 

kialakítása 

Hospitálás nem 

szaktárgyi órán 

megadott 

megfigyelési 

szempontok 

hospitálás digitális 

eszközök 

hospitálási 

feljegyzés 

mentor hallgató, mentor megfelelő légkör 

kialakítása, 

kapcsolatteremtés 

képessége 

folyamat

os 

Részvétel az 

osztályfőnök 

munkájában 

osztályfőnöki 

munkaterv, 

tanmenet 

hospitálás, 

megfigyelés 

 feljegyzések mentor, 

osztályfőn

ök 

mentor, hallgató professzionális 

tanári 

kommunikáció 

1-2 hét 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

Részvétel a mérés-

értékelés 

gyakorlatában 

 elemzés internet, 

honlap, 

intézményi 

dokumentáció

, statisztika 

elemzések, 

összefüggések, 

következtetések 

portfólióban 

való 

megjelenése 

igazgató-

helyettes, 

IMIP 

intézmény

i felelős 

mentor, hallgató a tervezés és 

értékelés 

összekapcsolása a 

korszerű 

információs 

technika 

alkalmazásával 

1-2 hét 

Ismerje meg egy 

tanuló életútját, családi 

hátterét, iskolai 

tevékenységét. 

tanulói egyéni 

fejlesztési terv 

családlátogatás, 

esetmegbeszélés 

 feljegyzések a 

hallgatói 

portfólióba 

mentor, 

osztályfőn

ök, 

gyermekv

édelmi 

felelős 

hallgató, mentor hatékony tanulói 

megismerés 

képessége, 

elkötelezettség 

minden tanuló 

képességeinek 

azonos eséllyel 

történő 

1-2 hét 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

folyamatos 

fejlesztéséhez 

Vegyen részt iskolai 

rendezvény 

szervezésében, 

lebonyolításában. 

intézményi 

munkaterv 

megbeszélés, 

megbízás 

 produktumok 

(ppt, 

dekorációk, 

forgatókönyvek, 

stb.) 

mentor, 

szabadidő

s 

munkaköz

össég-

vezető 

hallgató, mentor a 

kapcsolatrendszer 

erősödik 

aktualitá

stól 

függő 

III. Értékelés, visszacsatolás. 

A hallgató alkalmassága a tanári pályára, illetve az egyéni fejlesztési terv végrehajtásának minősége. 

A gyakorlat 

dokumentációjának 

elkészítése, elemzése. 

óratervek, 

hospitációs napló 

megbeszélés, 

ellenőrzés, 

elemzés 

iskolai 

dokumentumo

k 

hospitálási 

napló készítése 

hallgató, 

mentor 

mentor, egyetemi 

tanár 

Személyes szakmai 

fejlődés 

dokumentálása, 

didaktikai 

ismeretek bővülése 

 

folyamat

os 



Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája 

és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 

 

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0406 

 

  

Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

Szakképzettséghez 

kapcsolódó tanítási-, 

tanulássegítési 

feladatok elvégzése, 

dokumentálása, 

(ön)reflektív elemzése 

óratervek, helyi 

tanterv 

elemzés, 

önreflexió 

digitális 

eszközök, 

feljegyzések 

hallgatói 

portfólió 

mentor, 

igazgató 

mentor, igazgató, 

gyakornok 

a gyakornok 

képessé válik a 

dokumentumok 

elkészítésére 

2 hét 

A tanítási órán kívüli 

iskolai feladatok 

ellátása, 

dokumentálása, 

(ön)reflektív elemzése 

óratervek, helyi 

tanterv 

elemzés, 

önreflexió 

partneri 

együttműködé

si 

szabályzatok 

hallgatói 

portfólió 

mentor, 

igazgató 

mentor, igazgató, 

gyakornok 

a gyakornok 

képessé válik a 

dokumentumok 

elkészítésére 

1 hét 

A portfólió 

véleményezése, 

értékelése 

szempontsorok reflexió, interjú elkészült 

feljegyzések 

hallgatói 

portfólió 

igazgató, 

mentor 

igazgató, mentor, 

hallgató 

olyan 

kompetenciák 

kifejlődése, 

melyek a tanári 

szerepre 

1 hét 
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Hallgatói 

tevékenységek, 

feladatok 

Szabályzó 

dokumentumok 

Módszerek, 

eljárások 

Szükséges 

eszközök 

Keletkezett 

dokumentumok 
Felelős Érintett Elvárt eredmény 

Időpont, 

időtartam 

készítenek fel 

A gyakorlat értékelése  összegzés   igazgató, 

mentor 

mentor, hallgató reflexió, önreflexió  
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