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Bevezetés 

Intézményünk az Arany EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, részt vett a TÁMOP 3.1.7. pályázaton, annak 

céljából, hogy iskolánk referencia intézménnyé váljon. 

A pályázatban vállalt területek: 

1. Befogadó pedagógiai gyakorlat (integrációs pedagógiai program alkalmazásában 

mintaadó intézmény, referenciahely). 

2. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó 

intézmény. 

3. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein 

szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő. 

Ennek megvalósítása érdekében, a pályázat keretein belül 7 fő pedagógus 60 órás 

„Felkészülés a gyakorlóhelyi mentorfeladatokra” továbbképzésen vett részt. Ezen 

pedagógusok közül egy fő közoktatás vezetői szakvizsgával is rendelkezik. 

A pedagógus és gyógypedagógus képzés területén a bolognai folyamat magyarországi 

átültetése felvetette a gyakorlati képzés minőségi megvalósításának kérdéseit. Mivel a képzés 

sikerének egyik alappillére a terepgyakorlatok eredményessége, gyakorlóhelyként igyekszünk 

olyan személyi, tárgyi és minőségügyi feltételeket teremteni, amely egyrészt igazodik a 

jogszabályi, képzőhelyi, hallgatói és korszerű szakmai igényekhez, másrészt felkészít a 

képesítővizsga sikeres teljesítésére, valamint az alapvető pedagógiai és gyógypedagógiai 

szolgáltatások feladatainak hatékony ellátására. 

Tagintézmény vezetői jogköröm alapján ezért a következő Szabályzatot adom ki a 

felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint OKJ-s képzéseken résztvevők Arany EGYMI 

Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolájában töltendő 

szakmai gyakorlatára vonatkozóan. 



Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája 

és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 

 

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

 

  

 

Intézményünk bemutatása 

Az intézmény alapfeladata, célkitűzése és profilja az értelmileg akadályozott, 

halmozottan sérült, valamint a súlyosan és halmozottan sérült gyerekekkel való foglalkozás. 

Az intézmény célja, hogy a gyerekek és az egyénre szabott sokrétű fejlesztés mellett, 

iskoláztatásuk végére jussanak el arra a szintre, hogy alkalmasak legyenek egyéni 

állapotukhoz képest társadalmi beilleszkedésre, önkiszolgálásra, egyszerű munkák 

elvégzésére. 

Ennek érdekében kiemelt fejlesztési területek: 

- önálló és egészséges életre nevelés 

- beszédfejlesztés 

- környezettudatos nevelés 

- mozgásfejlesztés 

- munkára való felkészítés 

Az intézmény az óvodától a szakiskoláig komplex személyiségépítő programot alkalmaz. 

Iskolánk a „Munkaerő-piaci Alkalmazkodást Segítő Program” egyik kiépítője és 

megvalósítója. A humánerőforrás minősége, a szakmai fejlesztő munka és a nyitott szemlélet 

eredményeként a szegregált nevelést folytató intézmény, jelentős társadalmi integrációs 

programot valósít meg. 
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Célokhoz szükséges feltételek 

Iskolánk többcélú intézmény: 

- Fejlesztő iskola 

- Óvoda 

- Általános iskola 

- Speciális szakiskola 

Tanulói összetétel: 

- értelmileg akadályozott 

- súlyos-, és halmozottan sérült 

- speciális szakiskola 

 

1.1. Humán erőforrás 

Tanulók, szakképzett tantestület, nevelési- oktatási munkát segítők (gyógytornász, 

logopédus, terapeuták), technikai dolgozók (gyermekfelügyelők, dajkák), gazdasági és 

ügyviteli személyzet, szülő, fenntartó, iskolaorvos, védőnő. 

 

1.2. Tárgyi feltételek 

Infrastruktúra, 11/1994 MKM rendeletben meghatározott tárgyi feltételek, 

akadálymentesítés (lift, vakvezető a folyosókon, braille információk, indukciós hurok). 

Ügyviteli eszközök (fénymásoló, telefon, internet, fax) 

Jól felszerelt tantermek, interaktív táblák, projektorok, tanulói laptopok, fejlesztő és 

terápiás eszközök, audiovizuális eszközök. 

Tárgyaló, könyvtár, logopédiai szoba, gyógytorna szoba, tornaterem, fejlesztő szobák, 

informatika terem. 
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Szakmai gyakorlat megvalósításához: szövő és agyagos műhely, tankonyha és 

mosókonyha. 

Iskola autó. 

 

1.3. Egyéb 

Esélyegyenlőség Alapítvány. 

Pályázatok: 

- KDOP 2009-5.1.1 Közoktatási infrastrukturális fejlesztés. 

- TÁMOP 3.1.4 – A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 

infrastruktúra fejlesztése. 

- TÁMOP 3.1.7 – 11/2-2011 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása 

és felkészítése. 

Saját bevételek, szponzorok, fenntartó. 

Külső munkahelyek: Macher kft, Aranykorona Zrt., Serfőző kertészet, Városi könyvtár, 

Virág- ajándéküzlet. 

Jó gyakorlatok: Munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő program, Színes kotta használata 

értelmileg akadályozott tanulóknál, Kutya, mint társ. 

Belső innováció: Kézenfogva, Színkotta az óvodában. 

Erdei iskola, Ökoiskola. 
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Fogalmak meghatározása 

Hallgató: a felsőoktatási intézmény vagy más felnőttképzési szervezet képzésére felvételt 

nyert személy, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.  

Képzőhely v. képző intézmény: az a felsőoktatási intézmény vagy felnőttképzési 

szervezet, melyben a hallgató alap-, mester- vagy OKJ-s képzésben vesz részt. 

Partneriskola (gyakorlóhely): olyan közoktatási intézmény – a hallgató szakmai 

gyakorlatának külső helyszíne -, amely rendelkezik a hallgató egyéni összefüggő szakmai 

gyakorlatának biztosításához szükséges feltételekkel, és amellyel a képzőhely a gyakorlat 

lebonyolítására szerződést kötött. 

Külső szakmai gyakorlat: alap-, mester- vagy OKJ-s képzésben erre alkalmas külső 

gyakorlóhelyen teljesítendő gyakorlati oktatás. 

Gyakorlatvezető mentor: a hallgató külső szakmai gyakorlattal összefüggő minden 

pedagógiai tevékenységének gondozója, a hallgató egyéni fejlődési terve megvalósításának 

legfontosabb szakmai támogatója a gyakorlóhelyen.  

Gyakorlatvezető oktató: a képző intézmény oktatója, aki a hallgató gyakorlati félévének 

szakmai irányításáért, koordinálásért felel a felsőoktatási intézmény részéről. 

Gyakorlatvezető tanár: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17.§-ának (10) 

bekezdésében meghatározott, a pedagógusképző felsőoktatási intézmény hallgatójának - a 

képzéssel párhuzamosan folyó – iskolai gyakorlati képzésének vezetésére gyakorlóiskolában 

vagy más külső közoktatási intézményben megbízott gyakorlatvezető tanára. 

Segítő tanár/pedagógus: mentor mellett a szakképzettség gyakorlásában segítséget 

nyújtó tanár/pedagógus (nevelő-oktató munkát segítő szakember). Feladatköre a SZMSZ-ben 

meghatározva. 

Hallgatói-mentori munkaterv: A hallgató és a gyakorlatvezető mentor által közösen 

összeállított egyéni fejlődési terv, mely a képzőhely által kiadott képzési cél elérését szolgálja. 

Hallgatói portfólió: a gyakorlatai során a hallgató által kiválasztott, adott kompetenciák 

elérésének adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az ezekre vonatkozó 

reflexiók rendezett gyűjteménye, a kompetencia alapú képzés szabályozásának és 

értékelésének egyik eszköze. A hallgatói portfólió elkészítéséért a hallgató felelős.  
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Intézményi-hallgatói portfólió: a gyakorlat során a hallgatóval kapcsolatos 

dokumentációk összessége. Az intézményi-hallgatói portfólió elkészítésért a gyakorlatvezető-

mentor felelős.  

 

A szabályzat jogi háttere 

- A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a nemzeti felsőoktatásról 

- 230/2012 Kormányrendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felső oktatási képzéshez 

kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdései 

- 168/2000. (IX. 29.) Kormányrendelet a gyógypedagógiai felsőoktatás alapképzési 

szakjainak képesítési követelményeiről 

- Az alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 

22.) Kormányrendelet 

- Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 229/2012. Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

 

A szabályzat területi, személyi és időbeli hatálya, módosítása 

 

Jelen szabályzat az Arany EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskolája alkalmazottaira, valamint a külső szakmai gyakorlatukat 

intézményünkben teljesítő hallgatókra vonatkozik. 

Jelen szabályzat 2012. szeptember 1-től visszavonásig érvényes. 
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A szabályzatot felül kell vizsgálni, és módosítani kell amennyiben az alkalmazottak 

legalább fele (50% plusz egy fő) írásban kéri. 

 

A szabályzat célja 

A Szabályzat célja a feladatok, hatás- és jogkörök, felelősök meghatározása azok 

számára, akikre a szabályzat vonatkozik.  

 

Együttműködés a képzőhellyel 

 

A partneriskola feladatai 

A képzőhelyekkel való együttműködés elsődlegesen az intézményvezetés feladata. Az 

intézményvezetés jó munkakapcsolatokat alakít ki, a képzőhely és gyakorlóhely számára 

egyaránt előnyös együttműködési megállapodás rögzítésére és a szerződésben foglaltak 

megvalósítására.  

Intézményünk minden esetben lehetőséget biztosít a gyakorlatvezető oktató, a 

gyakorlatvezető tanár, gyakorlatvezető mentor és a hallgató munkaidőben történő 

találkozóinak realizálásához. 

„A célokhoz szükséges feltételek” című fejezetben meghatározott humán erőforrások és 

tárgyi feltételeket biztosítsa a szakmai gyakorlat sikeressége érdekében. 
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A gyakorlatvezető mentor kiválasztásának 

szempontjai és feladatai 

 

 Szempontok 

A mentori kinevezés elismerés az iskola vezetése részéről. A mentor, az a legalább öt 

éves szakmai gyakorlattal és mentori képzéssel rendelkező pedagógus, aki nincs alá-

fölérendeltségi kapcsolatban a gyakornokkal. Jól ismeri az intézmény működését, struktúráját, 

kultúráját, a személyi feltételeket. Kellő szakértelemmel és kapcsolatokkal rendelkezik. 

Lojális az intézménnyel szemben, képes jól kommunikálni, tudását, tapasztalatait átadni, 

példát mutatni.  

 

A gyakorlatvezető mentor feladata 

a. Egyéni támogatás: célja a tanulás előfeltételeinek megteremtése és 

fenntarthatóságának biztosítása, elsősorban az érzelmi, attitűd és nézet elemek 

megismerése, erősítése, értelmezése. 

b. A tanulás közvetlen támogatása: elsősorban képességfejlesztést, illetve annak segítését 

érthetjük, beleértve a kritikai gondolkodás, vagy az önálló tanulás (tanulási stratégiák, 

technikák) képességét. 

c. A hallgatóval egyeztetve elkészíti a hallgatói-mentori munkatervet. 

d. Segíti és felkészíti a hallgatót: 

- az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi 

alapdokumentumok, szabályzatok, intézményi szokások megismerésére, 

értelmezésére; 

- pedagógushallgató esetén az intézmény nevelési programjában, pedagógiai 

programjában, helyi tantervében foglaltak szakszerű alkalmazására; 
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- a pedagógiai foglalkozások, mérések felépítésének, az alkalmazott módszereknek, 

segédleteknek, eszközöknek célszerű megválasztására; 

- a pedagógiai foglalkozások, mérések előkészítésével, megtervezésével és 

eredményes lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátására; 

- a munkakörrel kapcsolatos egyéb feladatok ellátására, pl. részvétel a szakmai 

teamek munkájában, a munkakörhöz kapcsolódó előkészítő és befejező 

feladatokat ellátása, az intézményi struktúra és feladatok megismertetése, a helyi 

kommunikációs szokások megismertetése; 

- a gyermekekkel, szülőkkel, a nevelésben résztvevőkkel, valamint más szakmai és 

civil szervezetekkel való együttműködés formáira. 

e. Rendelkezésre áll a teendők és problémák megbeszéléséhez, a kérdések 

megválaszolásához. 

f. Segíti és folyamatosan ellenőrzi a hallgatói teljesítést. Látogatja a hallgató 

foglalkozásait. 

g. Szóban és írásban értékeli a hallgató teljesítményét, ezzel megalapozza a hallgató 

minősítését. Lehetőséget ad az önreflexióra. 

h. Az értékelésbe bevonja mindazokat a kollégákat, akik az adott időszakban részt vettek 

a hallgató gyakorlati képzésének segítésében. 

i. Az értékelését minden esetben összeveti a hallgató önértékelésével, és meghatározza a 

hallgató további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat, melyet megállapodásba 

foglalnak. 

j. Időben elkészíti az intézményi hallgatói portfóliót. 

k. Időben megküldi a képzőhelynek a véleményét, értékeléseit. 
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 A hallgatók gyakorlati képzésében résztvevő kollégák 

A hallgatók gyakorlati képzésében a gyakorlatvezető mentoron kívül részt vehetnek más 

kollégák is: 

- bemutató foglalkozás megtartására felkért kolléga, 

- speciális intézményi feladatot ellátó kolléga (pl. gyermekvédelmi felelős, könyvtáros, 

logopédus, gyógytornász, terapeuták), 

- felső- vagy középvezetők. 

 

 A hallgatói jelentkezés és fogadás 

A hallgatók egyénileg, a felsőoktatási intézmény vagy a felnőttképzési szervezet 

munkatársán keresztül jelentkezhetnek szakmai gyakorlatuk teljesítésére.  

A hiánytalanul kitöltött, személyesen, postai úton vagy elektronikusan beérkező 

jelentkezésre a hallgatók fogadásának szervezésével megbízott vezető, 10 munkanapon belül 

válaszol. 

Fogadás és elutasítás esetén is a feladattal megbízott vezető visszajelzést küld a 

hallgatónak. Fogadás estén a felsőoktatási intézménynek is megküldi a szükséges igazolást. 

(Értesítés fogadásról – 1. sz. melléklet; Értesítés elutasításról – 2. sz. melléklet). 

Pozitív visszajelzéskor a levél tartalmazza a kijelölt mentor nevét, elérhetőségét, 

végzettségét, valamint az első mentor-hallgatói találkozó helyszínét és időpontját. A mentort 

az intézményvezető jelöli ki, melyről a mentort értesíti. 
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 A hallgatói szakmai gyakorlatok lebonyolítása 

Az első mentor - hallgató találkozó legfontosabb feladata a hallgatói-mentori munkaterv 

elkészítése. A hallgatói-mentori munkaterv tartalmazza a szakmai gyakorlat konkrét, 

részletezett feladatait, azok helyét és ütemezését. A feladatok meghatározásakor a 

gyakorlatvezető mentor figyelembe veszi a hallgató választott szakjának képzési 

követelményeit, a képzőhely elvárásait, a szakmai gyakorlat óraszámát, a hallgató érdeklődési 

területeit. Ezen tényezők figyelembevételével próbál optimális feladatlistát illetve egyéni 

fejlődési programot összeállítani. 

Csoportos terepgyakorlat esetében a gyakorlatvezető elegendő, ha egy közös munkatervet 

készít, amennyiben minden hallgatónak időben és térben megegyeznek a feladatai. 

A mentor a képzőhely formanyomtatványait, elemzési szempontsorát használja. 

Amennyiben a képzőhely nem küld munkaterv nyomtatványt illetve más tájékoztatókat, jelen 

szabályzat mellékletében található űrlapot alkalmazza, valamint a mellékletben található 

szempontok szerint végzi a foglalkozások elemzését, dokumentumelemzést, esettanulmány 

készítését. (Hallgatói-mentori munkaterv űrlapja – 3. sz. melléklet) 

 

Ha a képzőhely nem ír elő konkrét tevékenységeket a teljes terepgyakorlati óraszámra, a 

mentor a következő tartalmi elemek közül választ: 

A) Felkészülés, megbeszélés 

- Megbeszélés a mentorral 

- Foglalkozások előzetes megbeszélése 

- Foglalkozások értékelése (felkészültség, foglalkozás szervezése, foglalkozás 

felépítése, foglalkozás vezetése) 

- Önálló intézményi felkészülés (pl. gyermekek megismerése (személyi anyagok), 

eszközök készítése) 
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- Önálló intézményen kívüli felkészülés 

- Egyéb 

B) Foglalkozások tervezése, vezetése 

- Tanórai foglalkozások vezetése (kiscsoportos, csoportos) 

- Habilitációs-rehabilitációs foglalkozások vezetése (egyéni, kiscsoportos) 

- Napközis-tanulószobai szabadidős foglalkozások vezetése 

- Szakköri foglalkozások vezetése 

- Terápiás foglalkozás vezetése 

- Szabadidő program szervezése, vezetése 

- Ünnepélyek, megemlékezések szervezése, vezetése 

- Egyéb tevékenységek szervezése, vezetése 

C) Diagnosztikus tevékenység 

- Pedagógiai diagnosztika tervezése 

- Pedagógiai diagnosztika megvalósítása 

- Diagnosztikára épített tervezés 

- Egyéb 

D) Hospitálás 

- Hospitálás a mentor foglalkozásain 

- Hospitálás más pedagógusok foglalkozásain 

- Egyéb 
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E) Intézményi dokumentumok megismerése 

- Alapító Okirat 

- SZMSZ 

- Pedagógiai Program 

- Házirend 

- IMIP 

- Munkaköri leírás 

- Egyéb 

F) Adminisztrációs tevékenység 

- A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványok kitöltése 

- Hallgatói portfólió készítése 

- Egyéb 

G) Szakmai együttműködésekben való részvétel 

- Mentori/ osztálytanítói megbeszélések 

- Munkaközösségi megbeszélések 

- Intézményi team megbeszélések 

- Egyéb megbeszélések  

H) Más intézményi tevékenységek megismerése 

- Közalkalmazotti Tanács, szakszervezet 

- Gyermekvédelem 
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- Minőségirányítás 

- Könyvtár 

- Szülőkkel való együttműködés (részvétel szülőkkel való megbeszélésen, szülői 

értekezleten, fogadóórán, családlátogatáson) 

- Munkahelyi gyakorlat színtereinek megismerése 

- Egyéb tevékenységek megismerése 

A gyakorlatvezető mentor és a hallgató első és utolsó találkozójáról a több tartalmi 

területet is érintő megbeszélésekről, mentori javaslatokról és megállapodásokról emlékeztető 

készül. (Szakmai gyakorlat, emlékeztető űrlapja – 4. sz. melléklet) 

 

 A hallgatók értékelése 

A hallgatók értékelése a képzőhely követelményeinek és elvárásainak megfelelően 

történik. A szóbeli értékelés folyamatos, a foglalkozások megtartása után minden esetben sor 

kerül rá. A végső, írásos értékelés elsősorban a mentor véleményét tükrözi, de kialakításakor 

figyelembe veszi a hallgató önértékelését, a hallgató tevékenységét esetlegesen követő 

kollégák vagy vezetők véleményét. Amennyiben a képzőhely nem ad szempontokat a hallgató 

értékeléshez a gyakorlatvezető mentor az 5. sz. mellékletben található hallgatók 

önértékelésének és a 6. sz. mellékletben található mentori értékelés szempontsorát használja. 

 

 A szakmai gyakorlat zárása 

A szakmai gyakorlat végén a gyakorlatvezető mentor és a hallgatók fogadásának 

szervezésével megbízott vezető összeállítja az intézményi hallgatói portfóliót. Ez az 

intézmény irattárába kerül. Elkészítésével igazolja intézményünk a szakmai gyakorlat 

teljesülését. A portfólió tartalmazza: 

- Ellenőrző lista (7. sz. melléklet) 
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- Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra 

- Értesítés fogadásról 

- Szakmai gyakorlat emlékeztetői 

- Hallgatói-mentori munkaterv 

- Mentori értékelés 

- A képzőhelynek kiadott értékelés, igazolás, egyéb dokumentum 

- Hallgatói elégedettségi kérdőív 

- A gyakorlatvezető mentor díjazásának dokumentumai 

 

 A hallgatói portfólió 

A felsőoktatási képzések nagy részén követelmény a Hallgatói portfólió elkészítése. A 

Hallgatói portfólió a gyakorlatai során a hallgató által kiválasztott, adott kompetenciák 

elérésének adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az ezekre vonatkozó 

reflexiók rendezett gyűjteménye, a kompetencia alapú tanárképzés szabályozásának és 

értékelésének egyik eszköze. Amennyiben a képzőhely nem határozza meg a portfólió 

kötelező tartalmi elemeit, lehetséges tartalmi elemek lehetnek a következők: 

- Intézmény bemutatása 

- Csoport, egyén bemutatása 

- Hospitálási napló 

- Foglalkozási tervezetek 

- Záró-foglalkozás terve 

- Záró-foglalkozás jegyzőkönyve 
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- Egyéni fejlesztési tervek 

- Esetismertetések 

- Interjúk 

- Diagnosztikus eljárások bemutatása 

- Mérések bemutatása 

- Megfigyelések 

- Összegzés, tapasztalatok 

A gyakorlatvezető mentor igény szerint segítséget nyújthat a portfólió tartalmának 

meghatározásához. A hospitálási napló, a foglalkozási tervezetek, a záró-foglalkozás tervezete 

csak a mentor láttamozása után kerül a portfólióba. 

 

 A hallgatókra vonatkozó érdekvédelmi és munkajogi rendelkezések 

A gyakorlati képzés során az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót 

megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók 

részére, kivéve illetményezés.  

A hallgató a gyakorlat során köteles betartani a munkavédelmi szabályokat, illetve az 

intézmény SZMSZ-ének, Házirendjének előírásait. 

Az intézmény területén bekövetkezett balesetekért az intézmény felelősséget nem vállal. 

Etikai kérdések 

A gyakorlati képzés keretében elkövetett hallgató kötelességszegés esetén a fegyelmi 

eljárást a felsőoktatási intézmény folytatja le. Ilyen vonatkozású indítványt a gyakorlóhely 

vezetője tehet. 
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Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a gyakorlati 

képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. 

Amennyiben a gyakorlóhely okoz kárt a hallgatónak a gyakorlati képzéssel 

összefüggésben, vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A gyakorlóhely a 

felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső 

elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan 

magatartása okozta. 
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 Záró rendelkezések 

A Hallgatók fogadásának szabályzatában foglaltakról az alkalmazotti testület tagjai 

véleményt nyilvánítanak. 

A Hallgatók fogadásának szabályzatát az alkalmazotti testület felülvizsgálta és elfogadta. 

 

Székesfehérvár, 2012. szeptember 1. 

............................................ 

Intézményvezető 
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A szabályzat mellékletei 
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1. Értesítés fogadásról 

2. Értesítés elutasításról 

3. Hallgatói-mentori munkaterv 

4. Szakmai gyakorlat emlékeztető űrlapja 

5. Hallgatók önértékelésének szempontjai 

6. Mentori értékelés szempontjai 

7. Intézményi hallgatói portfólió ellenőrző lista 

8. Hallgatói elégedettségi kérdőív 

9. Szempontok a foglalkozások elemzéséhez 

10. Szempontok esettanulmány készítéséhez 

11. Szempontok dokumentumelemzéshez 
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Iktatószám: 

 

 

ÉRTESÍTÉS FOGADÁSRÓL 

 

 

Tisztelt ……………………(hallgató neve)!  

 

Örömmel értesítem, hogy elfogadtuk jelentkezését az intézményünkben töltendő, 

……………….. (gyakorlat megnevezése) szakmai gyakorlatára. Egyúttal a következőkről 

tájékoztatom:  

 

Kijelölt gyakorlatvezető mentora: 

A gyakorlatvezető mentor elérhetősége: 

Az első találkozó helyszíne:  

Az első találkozó időpontja: 

 

 

 

 

Kelt:  

Üdvözlettel: 

 

 

     ph. 
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Iktatószám: 

 

 

ÉRTESÍTÉS ELUTASÍTÁSRÓL 

 

Tisztelt …………………….(hallgató neve)! 

 

Sajnálattal értesítem, hogy nem tudjuk biztosítani, ……………………(gyakorlat 

megnevezése) szakmai gyakorlatának intézményünkben történő teljesítését. 

 

Az elutasítás indoklása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:  

Üdvözlettel: 

 

 

     ph. 
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HALLGATÓ-MENTORI MUNKATERV 

Hallgató neve: Mentor neve: 

A gyakorlat összes óraszáma: A szakmai gyakorlat megnevezése: 

Tevékenység Helyszín Időpont Időtartam Érintett Termék Megjegyzés 
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EMLÉKEZTETŐ SZAKMAI GYAKORLATI MEGBESZÉLÉSRŐL 

Téma: 
  

Időpont: 
  

Helyszín: 
  

Résztvevők: 
  

Az elhangzottak rövid összegzése: 

  

Mentori javaslatok: 

  

Megállapodások: 
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HALLGATÓK ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

 

 

• Mely feladatok voltak számára a legfontosabbak, legérdekesebbek?  

• Mely feladatok igényelték a legtöbb felkészülést?  

• Milyen eredményeket ért el?  

• Sikerült-e a kitűzött célokat megvalósítania?  

• Milyen problémákba ütközött a feladatok megvalósítása során? Milyen típusú feladatokkal 

voltak problémái?  

• Eddigi tapasztalatai alapján hogyan lehetne ezeket a problémákat kiküszöbölni?  

• Ismeri-e a vele szemben támasztott követelményeket elvárásokat?  

• Ha hibázott kiben, miben kereste az okokat? Magában, mentorban, gyermekekben, 

szülőkben, egyéb külső körülményekben?  

• Megfelelőnek tartja-e az időgazdálkodását?  

• A feladatok megoldása során kialakít-e prioritásokat? Ezeket betartja-e?  

• Felméri-e előre a megvalósítás lehetőségeit?  

• Képes-e megfelelő részfeladatokra bontani a megoldandó problémát?  

• Megítélése szerint megfelelő szinten ismeri a szakmai szabályokat, előírásokat?  

• Szigorúan betartja-e a szabályokat, szakmai előírásokat?  

• Inkább a szabályok, szakmai előírások mellőzésével szeretné végezni a munkáját?  

• Amennyiben voltak konfliktusok, mi lehet ezek forrása?  

• Döntéseiben elfogulatlan tudott-e lenni?  

• Meglátása szerint mik az erősségei, gyengeségei?  
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• Mely területeken szeretne több tapasztalatot szerezni?  

• Vannak-e olyan képességei, amelyeket az eddigiekben nem használt, de szeretné jobban 

hasznosítani?  

• Milyen segítségre lenne szüksége a gyakorlatvezető mentor részéről?  

• Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a képzőhely részéről?  
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MENTORI ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 

 

 

• Foglalkozások tervezése: minőség, tartalom, felkészültség  

• Foglalkozások kivitelezése: módszertan, foglalkozásvezetés, tanulásirányítás, motiváció  

• Módszeres eljárások alkalmazása: szakszerűség, célszerűség  

• Diagnosztikus eszközök alkalmazása  

• Eszközhasználat  

•Nevelési tevékenység: személyiségfejlesztés, önismerete fejlesztése, fegyelmezés, 

közösségépítés  

•Kommunikáció, együttműködés: nyitottság, kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés, 

konstruktív javaslattevés  

•Pályaalkalmasság, rátermettség: munkafegyelem, tájékozottság, felelősség, közösségi 

elkötelezettség, megbízhatóság, empátia  

•Személyes tulajdonságok, adottságok: kreativitás, rugalmasság, aktivitás  

•Önértékelés 
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INTÉZMÉNYI HALLGATÓI PORTFÓLIÓ ELLENŐRZŐ LISTA 

 

Név:………………………………………………….. 

Munkakör:……………………………………………. 

Dátum:  ……………………………………………… 

Aláírás: ……………………………………………… 

 

DOKUMENTUM 
IGEN NEM 

Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra 
    

Értesítés fogadásról 
    

Szakmai gyakorlat emlékeztetői 
    

Hallgatói-mentori munkaterv 
    

Mentori értékelés 
    

A képzőhelynek kiadott értékelés, igazolás, egyéb dokumentum 
    

Hallgatói elégedettségi kérdőív 
    

A gyakorlatvezető mentor dotációjának dokumentumai 
    

Problémák: 
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HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV 

 

Kedves Hallgató!  

Köszönjük, hogy szakmai gyakorlatának helyszínéül intézményünket választotta! 

Kérjük, hogy segítse anonim értékelésével, észrevételeivel, javaslataival minőségi 

munkánkat. Szeretnénk, ha a gyakorlatukat nálunk teljesítő hallgatók elégedetten távoznának 

tőlünk, eredményes és jó hangulatú gyakorlatuk után.  

Kérjük, karikázással jelölje véleményét az alábbi kérdésekkel kapcsolatban!  

 

1. Az intézményükről szerzett összbenyomása (hangulat, légkör stb.)  

nagyon jó 5  4  3  2  1  nagyon rossz 

2. A gyakorlatvezető mentor szakmai felkészültsége  

nagyon jó 5  4  3  2  1  nagyon rossz 

3. A gyakorlati felkészítés szakmai színvonala  

nagyon jó 5  4  3  2  1  nagyon rossz 

4. Kollégáink segítőkészsége, emberi viszonyulása  

nagyon jó 5  4  3  2  1  nagyon rossz  

5. Intézményünk tárgyi környezete, felszereltsége 

nagyon jó 5  4  3  2  1  nagyon rossz 

 

Egyéb észrevétele, javaslata: .......................................................................................... 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

Segítségét köszönjük! A minőségfejlesztő csoport 
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SZEMPONTOK FOGLALKOZÁSOK ELEMZÉSÉHEZ 

 

• Általános 

- Elméleti felkészültség  

- Érdeklődés az adott terület iránt  

 

• Felkészülés 

- A gyermek vagy gyermekcsoport ismerete  

- A foglalkozási anyag előzményeinek ismerete  

- A foglalkozási tervezet kidolgozottsága, áttekinthetősége  

- A tervezet tevékenységeinek adekvátsága  

- A szakmai protokoll vagy szokásrendszer ismerete  

 

• A foglalkozás felépítése, szervezése 

- Az intézményi vagy saját eszköztár megfelelő felhasználása  

- Képességhez igazodó eszközhasználat  

- Módszertani és eszközhasználati változatosság  

- A tevékenységek sorrendisége, időbeosztása  

 

• A foglalkozások vezetése 

- Következetesség, határozottság, tudatosság  

- Eredményesség, hatékonyság (a kitűzött cél elérése, váratlan helyzetek kezelése)  

- Motiválás, aktivizálás, kapcsolatteremtő-képesség  

- Időfelhasználás  

- Rugalmasság  

- A fejlesztési lehetőségek kiaknázása  

- Állapothoz igazodó foglalkozás  

- Kommunikáció, metakommunikáció  

- A mentor instrukcióinak követése  

- Értékelés 
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SZEMPONTOK ESETTANULMÁNY KÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

- Az esetválasztás indoklása 

- A környezeti háttér bemutatása 

- A jelenlegi megsegítés előzményei 

- Jelen állapot bemutatása 

- A probléma kontextusának elemzése 

- Beavatkozási stratégia meghatározása, indoklása 

- A fejlesztési, terápiás folyamat bemutatása 

- A fejlesztés eredményeinek bemutatása 

- Következtetések 
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SZEMPONTOK DOKUMENTUM ELEMZÉSÉHEZ 

 

Alapító Okirat:  

- Milyen szakfeladatok ellátására jogosult az intézmény?  

- Ki az intézmény fenntartója és milyen keretek között biztosítja a közfeladat-

ellátást?  

 

Szervezeti és Működési Szabályzat:  

- Hogyan érvényesül a feladatmegosztás elve az intézményben a dokumentum 

alapján?  

- Milyen szervezeti egységek és közösségek vannak az intézményben?  

- Mik az intézményi közösségek fő jogosítványai?  

- Kivel és milyen külső kapcsolattartási rend jelenik meg a szabályzatban?  

- Kivel és milyen belső kapcsolattartási rend jelenik meg a szabályzatban?  

- Hogyan alakul a munka belső ellenőrzési rendje az intézményben?  

- Hogyan alakul az intézmény igénybevételének módja az óvodai, iskolai és 

szakiskolai területen?  

- Mik az intézmény gazdasági szervezetének és vezetőjének fő feladatai?  

- Melyek a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei és mi célból készültek?  

- Melyek a fő iratkezelési feladatok az intézményi ügyintézés során?  

- Hogyan történhet az intézményben az alkalmazotti és gyermeki adatok 

továbbítása?  
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Pedagógiai Program:  

- Melyek az intézményben folyó nevelés-oktatás fő céljai és feladatai?  

- Melyek a nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai az egyes szervezeti 

egységekben? 

- Melyek a környezeti nevelés és egészségnevelés fő színterei? 

- Melyek a különböző területek programjainak legfontosabb tartalmi elemei? 

- Hogyan jelennek meg a személyiségfejlesztéssel, a közösségfejlesztéssel, a 

tehetséggondozással és a gyermek-, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok? 

- Hogyan épül fel a Helyi Tanterv az intézményi színtereken? 

 

Házirend:  

- Mik a Házirend főbb pontjai? 

 

Intézményi Minőségirányítási Program:  

- Hogyan történik a minőségfejlesztési rendszer működtetése?  

- Melyek az intézményi működés fő folyamatai?  

- Melyek az alkalmazotti teljesítményértékelés területei?  

 

Munkaköri leírás:  

- Melyek az adott munkakör fő tevékenységei és feladatai?  

 

 

 


