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Tájékoztató  
az Eötvös József Főiskola  

III. éves óvodapedagógus hallgatóinak  

óvodai gyakorlat VI. – területi gyakorlatához 

(nappali és levelező tagozat) 

(kód: OKN611, OKL611, kredit: 10, óraszám 180 óra) 

 

 

Az Eötvös József Főiskola III. éves óvodapedagógus szakos hallgatói tanulmányaik hatodik 

félévében óvodai területi 8 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. A külső óvodákban folyó 

szakmai gyakorlatuk ideje alatt is az Eötvös József Főiskola teljes jogú hallgatói, rájuk a főiskola 

Tanulmányi- és vizsgaszabályzatának előírásai érvényesek. A hallgatók a gyakorlat ideje alatt kötelesek 

az óvoda munkarendjét megtartani.  

 

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók az eddig megismert gyakorlati munkát összefüggő egységben 

szemlélhessék, és ennek a folyamatnak maguk is részesei legyenek. Olyan széles skálán mozgó aktív 

tevékenységet végezhessenek, amely a komplex óvodai tevékenységek önálló tervezésétől a 

megvalósításig tart, lehetőséget ad a hallgatók kreativitásának, egyéni pedagógiai arculatának 

kibontakozásához, készségeik és képességeik fejlesztéséhez. 

Tapasztalatokat szereznek azokról a társadalmi, kulturális viszonyokról, amelyek között hivatásukat 

gyakorolni fogják. 

Az óvodai területi gyakorlatot az a hallgató teljesítheti, aki már teljesítette az előző félévek összes 

óvodai gyakorlatát, a módszertani vizsgákat, a pedagógia-pszichológia szigorlatot, a nemzetiségi 

szakirányos hallgatók a nemzetiségi nyelvi szigorlatot. A gyakorlatot érvényes egészségügyi könyvvel 

kell elkezdeni. .  

 

1. Az óvodai gyakorlat időpontja, jelentkezés, beosztás: 

 

A hallgató óvodai gyakorlatát 2018. január 15-től – 2018. március 09-ig terjedő 8 héten át végzi az 

általa választott óvodában, mely befogadó nyilatkozatban vállalja, hogy fogadja a hallgatót.  

A nemzetiségi szakirányos hallgatók területi gyakorlatukat nemzetiségi óvodában végzik.  

A hallgató a gyakorlat megkezdése előtt december hónapban kiválasztja a gyakorlóhelyet, 

jelentkezik a kiválasztott óvoda vezetőjénél, egyezteti csoportba való beosztását, kéri a befogadó 

nyilatkozat kitöltését, amit 2018. január 8-ig eljuttat a főiskolára. A befogadó nyilatkozatokat 

átveszi:  

-Tomaskovity Józsefné intézeti előadó, Szegedi út 2. 202/A szoba,  

- a nemzetiségi szakirányú hallgatóktól Keglovich Annamária intézeti előadó, 103-as szoba.  

 

Gyakorlatvezetői, mentori feladatokat csak olyan főiskolai végzettségű óvodapedagógus láthat el, aki 

minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik (Közoktatási törvény III. 17 §-a), a nemzetiségi 

gyakorlatvezető ezen felül nemzetiségi szakirányú óvodapedagógus végzettséggel is rendelkezzen. 

 



A hallgató gyakorlata első hetében szakvezetője, mentora segítségével kéthetes, vagy négyhetes 

ciklusokra bontva összeállítja a gyakorlat munkarendjét, elküldi dr. Kanizsai Mária gyakorlati 

képzésvezetőnek a kanizsai.maria@ejf.hu e-mail címre, nemzetiségi szakirányú hallgató 

manzne.jager.monika@ejf.hu e-mail címre, majd a pedagógiai naplóba is beírja. A munkarend 

elkészítése és küldése rugalmasan, több részletben is történhet a gyakorlat folyamán, de a soron 

következő ciklus előtt mindenképpen történjen meg. 

A hallgató munkaidő beosztása a mentor óvónő beosztásával azonos. 

Az 1. héten a hallgató megismerkedik a csoporttal, az óvoda és a csoport dokumentumaival majd 2-8. 

héten fokozatosan bekapcsolódik a csoport életébe és tevékenységeibe, önállóan tervezi, szervezi és 

ellátja a komplex csoportvezetői óvónői feladatokat, de nem helyettesítheti a csoportvezető óvónőt.  

A hallgató hetente legalább 3 főfoglalkozást vagy komplex foglalkozást és 2 kezdeményezést 

köteles tartani önállóan, az óvodában kialakult munkarend és gyakorlat szerint. A nemzetiségi 

szakirányú hallgatók mindkét nyelven tartanak foglalkozásokat.  

 

2. A hallgató feladatai és tevékenysége: 

 

Munkajellegű feladatok: 

- elvégzi a mindennapos gondozási feladatokat, tervezi és szervezi a gyermekcsoport életét, 

játéktevékenységét, munka és tanulási folyamatait (kezdeményezéseket és foglalkozásokat tart a 

csoport hetirendje szerint)  

- segíti az adminisztrációs tevékenységet 

- legalább két alkalommal részt vesz: tanulmányi sétán vagy kiránduláson, szülői értekezleten, 

családlátogatáson, nevelőtestületi értekezleten, összejövetelen, óvodai ünnepélyen, rendezvényen, stb. 

- részt vesz minden óvodai és óvodán kívüli pedagógiai tevékenységben, amelyre ottléte alatt sor kerül.  

 

A hallgató a mentor óvónő jelenlétében végzi ezeket a tevékenységeket, és nem vállalhatja önállóan a 

délelőttös ill. délutános óvónő több napos helyettesítését.  

A hallgató önállóan nem vezethet családlátogatást, tanulmányi kirándulást, szülői értekezletet, előadást 

szakmai továbbképzéseken, bemutató foglalkozást, rendszeres, több napra terjedő helyettesítést. 

 

Írásbeli feladatok:  

 

A hallgató megfigyeléseit, tapasztalatait folyamatosan naponként feljegyzi a pedagógiai naplóba. 

Az óvodában végzendő tevékenységek anyagát a csoportvezető óvónő jelöli ki. Az előkészületeket 

és a pedagógiai folyamat vezetését a hallgatók a legnagyobb fokú önállósággal végezzék. A 

felkészüléshez minden napra vázlatot kell készíteni.  
A komplex délelőtti tevékenységek (játékvezetés, munkajellegű tevékenységek, a kezdeményezések és 

foglalkozások) vázlatait a gyakorlatvezető óvónő az előző napon átnézi, kézjegyével ellátja, 

véleményezi, tanácsaival segíti a hallgató felkészülését.  

A játékvezetést, foglalkozást a nap folyamán annak megbeszélése, szóbeli értékelése követi. A 

fontosabb megállapításokat a hallgató vázlatfüzetében rögzíti, és a továbbiakban figyelembe veszi. 

A gyakorlat végén készítsen a hallgató tapasztalatairól egy összefoglaló elemző értékelést, rögzítse 

azt pedagógiai naplójában. Ebben térjen ki minden általa végzett tevékenységre és eseményre, 

amelyekben részt vett.  

 

3. Mulasztások jelentése, igazolása 

 

A gyakorlaton lévő hallgató hiányzását – bármely okból következett is be – legkésőbb mulasztása 

napján 745 óráig jelentse az óvoda vezetőjének, vagy a gyakorlatvezető óvónőnek. 
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A munka felvételekor a mulasztást igazoló dokumentumot mutassa be a mentor vagy szakvezető 

óvónőnek, majd a gyakorlat végén adja le a főiskolán a pedagógiai naplóval együtt. 

Amennyiben a hallgató igazolatlanul hiányzik és mértéke meghaladja a 2 napot, a gyakorlat 

érvénytelen, így a jelölt köteles azt megismételni.  

Igazolatlan hiányzás, súlyos fegyelemsértés, előreláthatóan 2 napot meghaladó betegség esetén 

kérjük, hogy az óvodavezető jelezze ezt Kanizsai Mária óvodapedagógus szakos gyakorlati 

képzésfelelősnek (tel.: 79/524-624/2202, e-mail: kanizsai.maria@ejf..hu). Ha a hallgatónak a 

gyakorlat idejére átnyúlik vizsgája, a főiskolai vizsgán való megjelenés igazolt hiányzásnak 

minősül (a 2 nap igazolt hiányzás terhére), de az óvodában be kell jelenteni és be kell pótolni. A 

betegség miatti hiányzásokat is be kell pótolni.  

 

4. Az óvodai gyakorlat igazolása, a hallgató jellemzése 

Az óvodai gyakorlat befejezésekor a csoportvezető óvónő az óvodavezető vagy helyettese 

jelenlétében a saját (szaktanácsadók, látogatók) tapasztalatainak alapján értékeli a hallgató gyakorlati 

munkáját. 

A szakvezető óvónő készítsen írásbeli jellemzést a hallgatóról (2 példányban), az értékelés végén az 

alábbi fokozatok szerint minősítse a hallgató tevékenységét: 

     jeles (5) 

     jó (4) 

     közepes (3) 

     elégséges (2) 

     elégtelen (1) 

A jellemzést ismertesse és írassa alá az érintett hallgatóval, aki ezzel igazolja a jellemzésben 

foglaltak tudomásul vételét. Ha a hallgató nem ért egyet egyik vagy másik megállapítással, joga van 

ellenvéleményét megjegyzésként rávezetni a jellemzésre. A jellemzés egyik példányát a főiskola a 

hallgató személyi anyagához csatolja. 

 

5. A hallgatók jellemzésének főbb szempontjai 

 

a) A hallgató által látogatott és megtartott tevékenységek csoportonként, foglalkozásonként, ill. 

értekezletek, látogatások, rendezvények stb. felsorolása 

b) Magatartása (óvónőkkel, gyermekekkel, szülőkkel szemben) 

Hivatás- és munkaszeretet 

c) Pedagógiai munkája (a felkészülés igényessége, játékvezetések, foglalkozások színvonala pedagógiai 

és módszertani szempontból) 

d) Kommunikációja, nyelvhasználata a gyermekekkel, kollégákkal, szülőkkel. A nemzetiségi szakirány 

hallgatói esetében:  a hallgató nemzetiségi nyelvi kommunikációja, nemzetiségi nyelvi 

felkészültsége.  

e) Óvodán kívüli munkája, aktivitása, érdeklődése 

f) Egyéb észrevételek, javaslatok. 

 

Kérem, hogy a jellemzés 2 példányát szíveskedjenek legkésőbb 2018. március 29-ig a pedagógiai 

naplóval együtt leadni vagy elküldeni Tomaskovity Józsefné intézeti előadó címére,  

a nemzetiségi szakirányos hallgatók Keglovich Annamária intézeti előadó nevére.  

 (Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Szegedi út 2.).  

 

6. A gyakorlatvezetés díjazása 

 

Az óvodai területi gyakorlat irányítását végző gyakorlatvezető munkáját hallgatónként 15.000,- Ft-tal 

(bruttó) tudjuk honorálni, megbízási szerződés alapján.  



Nemzetiségi szakirányos hallgatók esetében a mentor díjazása hallgatónként: 25.000 Ft.  

A szakvezetők szerződéskötéséhez szükséges dokumentumokat (adatlap, munkáltatói igazolás, 

nyilatkozat a büntetlen előéletről, adóelőleg-nyilatkozat) a honlapról is letölthető: 

http://www.ejf.hu/intezetek/pedagoguskepzo/letoltheto-nyomtatvanyok 

 

7. Az óvodai területi gyakorlattal kapcsolatosan fontos dokumentumok visszaküldése a következő 

névre és címre a határidők betartásával történjen! 

 

 Eötvös József Főiskola – Pedagógusképző Intézet 

 Tomaskovity Józsefné  

 6500 Baja, Szegedi út 2. 

 tomaskovity.jozsefne@ejf.hu, telefon: 79/524-624/2213 

 

  Nemzetiségi szakirányos  hallgatók esetében:  Keglovich Annamária  

 keglovich.annamaria@ejf.hu, telefon : 79/524-624/2103 

 

 

 

Befogadó nyilatkozat 2018. január 8.  

Adatlap, Igazolás, Adóelőleg-nyilatkozat, 

Nyilatkozat a büntetlen előéletről (a 

szakvezetőre vonatkozó adatokkal) 

2018. január 8. 

A hallgató munkarendje kéthetente 

Hospitálási napló (vázlatok, önértékelés, + 2 

db jellemzés)  
2018. március 29.  

 

 

 

A közös munkához sok sikert kívánok! 

 

 

Baja, 2017. december 5.  

 

 

Tisztelettel  és köszönettel:  

 

 

                   Dr. Kanizsai Mária 

óvodapedagógus szakos gyakorlati képzésfelelős 

 

 

Manzné dr. Jäger Mónika 

nemzetiségi szakirányú gyakorlati képzésfelelős 
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