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TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY 

Kurzuskód Kurzusnév Tagozat Tantervi félév 

NBTA-740, NBTA-
726 

Terepgyakorlat Nappali 8. 

Óraszám Kreditérték Kurzus típusa Értékelés formája 

150 óra 14 kredit kötelező gyakorlati jegy 

Bevezetés 

A terepgyakorlat a nappali tagozaton két szakirányos képzésben 150 óra (egy szakirányos 

képzésben 2x150 óra). Célja az, hogy hosszabb időt töltsenek a hallgatók olyan intézményekben, 

amelyeknél a későbbiek során elhelyezkedhetnek, így alkalmuk lesz az intézmény napi működésébe 

is bepillantani, amire a (szak)pedagógiai gyakorlatok során nem mindig van lehetőség. Ezen a 

szakirányon a hallgatóknak tehát 150 órát kell egy területen eltölteni. A hallgató maga választhatja 

meg, melyik területen szeretné eltölteni gyakorlati idejét. 

Választható területek 

● EÁI alsó vagy felső tagozat 

● speciális szakiskola 

● pedagógiai szakszolgálat (szakértői bizottság/nevelési tanácsadó) 

● integráló óvoda vagy iskola 

● civil szervezet 

A gyakorlat rendje, szervezése 

A teljes félévi óraszámba beletartozik a gyakorlati tájékoztatón és felkészítésén való részvétel, a 

gyakorlati helyszínhez kötött feladatok teljesítése és egy, a Karon tartott szemináriumi megbeszélésen 

való részvétel. 

A gyakorlat teljesítésének feltételei, ellenőrzés, értékelés 

Feltételek 

- a felkészítésen és a szemináriumon való részvétel 

- a gyakorlati helyszínhez kötött feladatok teljesítése (a színterek szerinti tartalomról és 

feladatról részletesen a szakirány felelős oktatója által a gyakorlatvezetőnek küldött, illetve a 

kurzushoz tartozó Moodle felületen közzétett Útmutatóban lehet olvasni) 

- portfolió készítése és határidőre történő feltöltése a kurzushoz tartozó Moodle felületre 
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Ellenőrzés 

A gyakorlat helyszínén a gyakorlatvezető tanár/mentor ellenőrzi a hallgató teljesítményét, illetve a 

szakirány felelős oktatója alkalomszerűen hospitálja a hallgatók munkáját. 

Értékelés 

A hallgató tevékenységét a gyakorlatvezető/mentor érdemjeggyel értékeli. A gyakorlat gyakorlati 

jeggyel zárul, melyet a gyakorlatvezetők alakítanak ki a hallgató teljes, a gyakorlathoz kapcsolódó 

tevékenységei és a zárótanításon/-foglalkozáson nyújtott teljesítménye alapján. 

A gyakorlatvezető tanár/mentor által megajánlott gyakorlati jegyet a szakirány felelős oktatója 

módosíthatja a hallgató által benyújtott gyakorlati dokumentáció értékelése után. 

 


