A portfólió
A tanulmányaikat 2011 szeptembere után kezdő tanár szakos hallgatók nem papír alapú,
hanem elektronikus portfóliót készítenek.
Az összefüggő tanítási gyakorlatot 2016/17-es tanévben teljesítő tanár szakos hallgatók
számára a portfólió kötelező elemei a következők:
-

-

-

-

-

az első és a második félévből egy-egy (reflektált) hospitálási jegyzőkönyv. Ebből ki
kell derülnie a hospitálás helyének, idejének és a megfigyelési szempontoknak;
a Pedagógiai folyamat 1. órán megvalósuló mikrotanítás hallgatói és oktatói
véleményezése;
a Pedagógiai folyamat 2. tárgyból készült témazáró feladatlap és annak hallgatói
értéke-lése (4 fájl = 1 elkészített feladatlap javítókulccsal + 1 a hallgatótárs értékelése
erről a munkáról + 1 a hallgatótárs feladatlapja javítókulccsal + 1 az erről készített
értékelés;
a Modern szemléltetés tantárgyból készített digitális produktum;
a Tanulás tanítása tárgyból készített fejlesztési terv;
a harmadik és a negyedik félévből egy-egy megtartott óra óraterve, valamint az órát
követő megbeszélés vezetőtanártól és hallgatótársaktól származó reflexiói (ez lehet
mind-két szakból a zárótanítási óraterv vagy bármilyen más óra, ha készült hozzá
reflexió). A portfólióba el kell helyezni az órán felhasznált eszközöket vagy azok
fényképét (pl. szó-kártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
szakmódszertanos anyagok (tartalma és mennyisége a szaktárgyi szakmódszertan
oktató-jának kompetenciája, de szakokként egy-egy gyakorlati feladatként elkészített
dokumentum az elvárás);
az ötödik félévből két hospitálási jegyzőkönyv;
az ötödik félévből mindkét szak esetén a félév elején és a félév végén megtartott óra
óra-terve, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól, vezetőtanától és
hallgatótársaktól származó reflexiói. A portfólióba el kell helyezni az órán felhasznált
eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentációt
stb.);
az ötödik féléves gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (max. (!) négy
oldal);
az iskolán kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (max. (!) négy oldal);
önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.);
a mentor- és a vezetőtanár szöveges értékelése az ötödik féléves gyakorlatról;
A kötelező elemek hiányában a portfólió nem kerül értékelésre!

-

A felsoroltakon kívül feltölthető max.(!) két olyan dokumentum, mely a hallgató
fejlődését mutatja.

A portfólióba a dokumentumok eredeti példányait kell feltölteni! A készítésükkor papír
alapon beadott, aláírásokkal ellátott dokumentumokat digitálisan (szkennelve vagy
fényképezve) kell feltölteni, az eredetileg is csak digitális beadott anyagokat viszont nem kell
utólag kinyomtatni és aláírással ellátni.

Az összefüggő szakmai gyakorlatról a mentor- és a vezetőtanár által készített szöveges értékelések egy példányát 2016. november 30-ig kapják meg a hallgatók, a másik példányt az
iskola legkésőbb 2016. december 2-ig juttatja el a Tanárképzési Központba.
A portfólióról a mentortanár és a másik szakképzettség vezetőtanára (egybeesés esetén az
iskola egy felkért szaktanára) készít bírálatot. A minősítést a két bíráló pontszámainak matematikai összegéből származtatott érdemjegy adja. A portfólióról készült értékeléseket a
mentor- és a vezetőtanárnak a védés időpontjáig kell elkészíteni és a bizottság elnökének kell
átadni. A portfólióra vonatkozó kérdésről a mentortanár előzetesen tájékoztatja a tanárjelöltet.
Az elektronikus indexbe kerülő minősítést (gyakorlati jegyet) a Tanárképzési Központ rögzíti.
Az összefüggő szakmai gyakorlat záró megbeszélésén kerül sor a portfólió védésére.
Ennek első tíz percében a hallgató mutatja be munkáját. Az ismertetés javasolt elemei:
-

a portfólió két érdekes, tanulságos dokumentumának bemutatása;
a képzés és/vagy a gyakorló félév alatt elsajátított új ismeretek, eljárások bemutatása;
a fenti új ismeretek tükröződése a dokumentumokban;
legalább két személyes elem bemutatása;
a fenti elemek lehetséges későbbi hasznosítása.

A védés második részében (tíz perc) a hallgató válaszol az értékelők és a bizottság által
megfogalmazott kérdésekre, észrevételekre.
A portfólió értékelő lapja a következő címen érhető el:
http://tanarkepzes.unideb.hu/dokumentumtar_portfolio.php

