A JELÖLTEKKEL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK, TUDNIVALÓK
2016/2017. TANÉV II. FÉLÉV
ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI SZAKMAI GYAKORLAT
A félévesek gyakorlási intervalluma:
Aktív időszak:

február 13-tól
május 12-ig
február 13-tól
május 12-ig

A portfólió védés időpontjának egyeztetése:

április 28-ig

Az iskolai alaptevékenységekről (tanítási gyakorlatokról) készített
írásbeli értékelés átadása 1 példányban a tanárjelöltnek, mert az
értékelések a portfólió részét képezik:

május 12-ig

Írásbeli értékelést a mentornak és a vezetőtanárnak 2 példányban át kell adnia:
- a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában
gyakorló hallgatók esetében a tanárképzési igazgatóhelyettesnek, aki 1
példányt a Tanárképzési Központ számára eljuttat, a másik példányt az
iskolában archiválnak,
- a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában gyakorló
hallgató esetében a tanárképzési igazgatóhelyettesnek, aki 1 példányt a
Tanárképzési Központ számára eljuttat, a másik példányt az iskolában
archiválnak,
- ill. a Debreceni Egyetem partnerintézményében gyakorló hallgató esetében a
Debreceni Egyetem Tanárképzési Központjának 1 példányt eljuttat az iskola,
a másikat az adott intézményben archiválják.

május 12-ig

május 12-ig

május 20-ig

A portfólió feltöltési határideje (MAHARA-ba):

május 15-ig

A portfólió értékelése:

május 15-től a
zárásig

A portfólió értékelő lap elkészítése:

A zárásra vinni!

Portfólió-védés:

május 22-26.

Az ellenőrző lap véglegesítése, aláírása:

A portfólió-védésen (a
gyakorlat zárásán)!

A szakdolgozat témavezetőjének bejelentése a DE Tanárképzési Központ
irodájában:

március 20-ig

A szakdolgozat feltöltése (Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumába):

május 26-ig

A szakdolgozat átadása (bekötve!) a konzulensnek:

május 26-ig

A szakdolgozat beadása bírálattal együtt a Tanárképzési Központban:

június 6-ig

A dokumentumok megtalálhatóak a Tanárképzési Központ honlapján: http://tanarkepzes.unideb.hu

B TÍPUSÚ GYAKORLAT (60 ÓRÁS)
A gyakorlat időtartama:
A zárótanítási óraterv átadása 2 példányban a DE Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája tanárképzési
igazgatóhelyettesének:

február 20-tól április 28ig
A zárótanítás előtt 4
munkanappal.

A zárótanítási óraterv átadása 2 példányban a DE Balásházy János
Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma tanárképzési
igazgatóhelyettesének:

A zárótanítás előtt 4
munkanappal.

A zárótanítási óraterv átadása 2 példányban a DE partneriskoláiban az
intézményvezető által megbízottnak:

A zárótanítás előtt 4
munkanappal.

A tanítási gyakorlatról készült értékelés elkészítése és átadása 3
példányban a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános
Iskolája tanárképzési igazgatóhelyettesének:

május 5-ig

A tanítási gyakorlatról készült értékelés elkészítése és átadása 3
példányban a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és
Kollégiumában a tanárképzési igazgatóhelyettesnek:

május 5-ig

A tanítási gyakorlatról készült értékelés elkészítése és átadása 3
példányban a DE partneriskoláiban az intézményvezető által
megbízottnak:

május 5-ig

A tanítási gyakorlatról készült értékelés 1 példányát a
tanárképzési igazgatóhelyettes/megbízott átadja a tanárjelöltnek,
mert az értékelés a portfólió részét képezi!

május 5-ig

A tanítási gyakorlatról készült értékelés 1 példányát a DE
gyakorlóiskoláiban a tanárképzési igazgatóhelyettes, a DE
partneriskoláiban az intézményvezető által megbízott eljuttatja a
Tanárképzési Központ számára:

május 12-ig

A zárótanítási jegyzőkönyv átadása 2 példányban a DE Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája tanárképzési
igazgatóhelyettesének:

május 5-ig

A zárótanítási jegyzőkönyv átadása 2 példányban a DE Balásházy
János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában a tanárképzési
igazgatóhelyettesnek:

május 5-ig

A zárótanítási jegyzőkönyv átadása 2 példányban a DE
partneriskoláiban az intézményvezető által megbízottnak:

május 5-ig

A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv 1-1 hitelesített (aláírt,
lepecsételt) példányát a tanárképzési igazgatóhelyettes/megbízott átadja a tanárjelöltnek,
mert a zárótanítási óraterv és a jegyzőkönyv a portfólió részét képezi!
A dokumentumok megtalálhatóak a Tanárképzési Központ honlapján: http://tanarkepzes.unideb.hu

2 FÉLÉVES LEVELEZŐS HALLGATÓK GYAKORLATA (1 HETES)
A gyakorlás időszaka:

március 27-31.

A tanítási gyakorlatról készült értékelés 1 példányát a
tanárképzési igazgatóhelyettes/megbízott átadja a tanárjelöltnek,
mert az értékelés a portfólió részét képezi!

április 28-ig

Az írásbeli értékelést a mentornak 2 példányban át kell adnia:
- a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában
gyakorló hallgatók esetében a tanárképzési igazgatóhelyettesnek, aki 1
példányt a Tanárképzési Központ számára eljuttat, a másik példányt az
iskolában archiválnak,
- a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában
gyakorló hallgatók esetében a tanárképzési igazgatóhelyettesnek, aki 1
példányt a Tanárképzési Központ számára eljuttat, a másik példányt az
iskolában archiválnak,
- ill. a Debreceni Egyetem partnerintézményeiben gyakorló hallgatók
esetében a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központjának 1 példányt
eljuttat az iskola, a másikat az adott intézményben archiválják.

május 5-ig

május 5-ig

május 5-ig

A portfólió feltöltése (Moodle-be) és papír alapon átadása a
mentornak:

május 5-ig

A portfólió értékelése, az értékelő lap kitöltése, a portfólió visszaadása
a hallgatónak:

május 31-ig

A portfólió beadása a Tanárképzési Központba:

május 31-ig

A dokumentumok megtalálhatóak a Tanárképzési Központ honlapján: http://tanarkepzes.unideb.hu

