
Jegyzőkönyv gyakorlati tanítás 

 Szemeszter / Semester

201…. /201….  őszi / tavaszi
Értékelés /  Beurteilung
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3.)

Tanári alláírás /  Unterschrift d. DozentIn

s.sz. Vezetőtanár neve Zeneiskolás  tanuló neve dátum
érkezés    
óra/perc

távozás             
óra/perc
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Mindig ugyanazt a növendéket kell tanítania. Az államvizsgán is azt a növendéket tanítja, amelyiket órán.

A gyakorlati tanítás időpontját az alábbi intervallumban lehet csak végezni. Ezek utáni bejegyzéseket nem tudjuk elfogadni.

Vezetőtanár tennivalója a gyakorlati órán (Gyak-tan): 

Tanárjelölt tennivalója a gyakorlati tanításon:

2. Tanítási órán a hallgatóval foglalkozni és megtanítani a tanítás mesterségére. Tanítási órát fokozatosan és egyenletesen felépíteni, a tanárjelöltet ilyen formában 
terhelni. Munkáját, tanítási óráját értékelni, tanítást megelőző felkészülést és tanítást biztosítani számára. A tanítási gyakorlat végén a tanárjelölt bizottság előtt 
államvizsgát tesz.

1.Jelenlétet igazoló nyomtatványt elvinni és az óra végén a vezető tanárral aláiratni.

 Dátum / Datum

       teljesítve /  absolviert

 Dátum /  Datum Aláírás tanár //  Unterschrift d. Hauptfach/Schwerpunktfach - Dozentin / d. Hauptfach/Schwerpunktfach - Dozenten

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Iskola pontos neve

 Órák  / tanár / intézmény // Hospitationseinheiten bei ( DozentIn + Institut )

Főtárgy / Instrument

 Melléktantárgy / Ergänzungsfach

Didaktika  / Didaktik des Intruments/Gesangs und Le hrpraxis
Hallgató neve / Name, Vorname d. Studierenden

Feltételek / Absolvierungsvoraussetzungen:

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Didaktika Főtárgy / Ének / Tanár // Didaktik d. Instruments / Gesangs bei HF-DozentIn

30 egység hospitálás, illetve tanítás / 30 Einheiten Hospitation, bzw. selbst durchgeführter Unterricht

2.) 3 Órakép beadandó / 3 Stundenbilder sind beizufügen

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

Egressy Béni                            
Református Művészeti Középiskola

1. félév öszi szemeszter: október 1-től december 17-ig

Utolsó évben, azaz negyedik évfolyamon (hetedik és nyolcadik szemeszterben) végzi a hallgató a gyakorlati tanítást.

Hallgatónak a gyakorlati tanításon 15 alkalommal kell részt vennie egy félévben, alkalmanként 1-2 óra időtartamban. Második félévben, a nyolcadik 
szemeszterben vizsgatanítástól függően végez a gyakorlati tanítással. Gyakorlati tanítás vizsganapja előtt két héttel kötelező leadni a GYAKORLATI TANÍTÁSI 
NAPLÓT!

A hallgató kötött órában, kötött időpontban vesz részt az órán, de a főtárgy tanár az, aki meghatározza, hogy mely növendéknél végezze a gyakorlati tanítást

A hallgató a gyakorlati tanítást keretein belül a vezetőtanár irányítása mellett tanítja a növendéket, de későbbiekben a tanárjelölt egyedül tanít, amit a vezetőtanár 
felügyel és irányít. Tanárjelölt a tanítási óra végén lejegyzi az óra menetét. Jegyzeteit hazaviszi, legépeli és a meghatározott formában,  félévkor
december 19-ig, év végén pedig június 02-ig a tanulmányi osztályon kell leadnia.

2.Beadandó „gyakorlati tanítási naplót” határidőre a formai kritériumok betartása mellett leadni.

2. félév tavaszi szemeszter: január 12-től május 22-ig

1. Jelenlétet igazolni a hallgatónál lévő nyomtatványon az óra végén (minden óra végén kötelező aláírni).


