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TÁJÉKOZTATÓ  

ÓVODAI GYAKORLAT V. 

OKN511, OKL511 

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 

 

Féléve: 5.          Óraszám: 75           Kreditérték: 4           Értékelés: évközi jegy 

 

A gyakorlat célja:  

A tervezett óvodai tevékenységek előkészítéséhez, szervezéséhez és megvalósításához szükséges 

képességek, készségek gyakorlással történő kialakítása, az elméleti ismeretek gyakorlati 

alkalmazásával.  

 

A hallgatók fokozódó önállósággal gyakorolják a mindennapos nevelési, gondozási és játékirányítási 

tevékenységeket, az anyanyelvi, környezeti nevelési, vizuális nevelési és testnevelési tevékenységeket, 

valamint tapasztalatot szereznek a matematikai és ének-zenei nevelés feladatainak ellátásában, 

tevékenységeinek megtervezésében, irányításában és elemzésében. 

 

A gyakorlat típusa 

 

Nappali tagozaton Levelező tagozaton 

 

 összefüggő egyéni- és csoportos 

gyakorlat. 

 

összefüggő egyéni gyakorlat  

Időkeret 10x5 óra egyéni gyakorlat + 

5x3 óra csoportos gyakorlat 

10 óra felkészülés 

 

10x6 óra egyéni gyakorlat, 10 

óra felkészülés 

Munkarend 

 

egyéni gyakorlat alatt: 8.00. - 

13.00  

csoportos gyakorlat: 8.00 - 

11.00 (keddenként) 

 

8.00 – 13.00 

 

A gyakorlat feladatai és az adható kreditpontok nappali tagozaton: 

1. Játékvezetés – gondozási tevékenység, mindennapos testnevelés vezetése 

2. Anyanyelvi-, környezeti nevelés, Vizuális-, testi nevelés: 1 kredit (felkészülés a 

kezdeményezésekre, foglalkozásokra vázlattal) 

3. Matematikai nevelés: 1 kredit (felkészülés a matematikai nevelés foglalkozásra tervezettel, 

csoport előtt foglalkozás vezetése, önelemzés, értékelés):  

6. Ének-zenei nevelés: 1 kredit (felkészülés az ének-zenei nevelés foglalkozásra tervezettel, csoport 

előtt foglalkozás vezetése, önelemzés, értékelés) 

7. Csoportos gyakorlat (keddenként): 1 kredit (hospitálás keddi napokon, előkészületi vázlat 

készítése, értékelő elemzés) 

 

A gyakorlat feladatai és az adható kreditpontok levelező tagozaton: 

 - Játékvezetés – gondozási tevékenység, mindennapos testnevelés vezetése és 

   Anyanyelvi-, környezeti nevelés - 1 kredit 

- Vizuális-, testi nevelés: 1 kredit (felkészülés a kezdeményezésekre, foglalkozásokra vázlattal) 

- Matematikai nevelés: 1 kredit (felkészülés a matematikai nevelés foglalkozásra tervezettel, csoport 

előtt foglalkozás vezetése, önelemzés, értékelés):  

-  Ének-zenei nevelés: 1 kredit (felkészülés az ének-zenei nevelés foglalkozásra tervezettel, csoport 

előtt foglalkozás vezetése, önelemzés, értékelés) 

 

Az évközi jegy az alábbi szempontok alapján adható:  

- az egyéni gyakorlaton való aktivitás,  

- pedagógiai napló vezetése, 

- felkészülés, tervezőmunka, 
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- csoport előtti foglalkozásirányítás minősége 

- értékelő önelemzés,  

- a csoportos megfigyelések írásbeli dokumentálása, 

- az értékelő elemzéseken való aktív részvétel 

 

A pedagógiai napló tartalma: 

- a gyakorlatra vonatkozó adatok, a hallgató adatai 

- az óvoda bemutatása (tárgyi, személyi feltételek, dokumentumok) 

- csoport bemutatása (létszám, nemek aránya, napirend, hetirend, stb.) 

- naponként a napi tevékenységek dokumentálása 

- tervezések: mindennapi tevékenységek, játék és mindennapos testnevelés vázlata, anyanyelvi-, 

környezeti-, vizuális-, testi nevelési tevékenység vázlata 

- matematikai és ének-zenei nevelés foglalkozás tervezetei 

- csoportos gyakorlat előkészületi és megfigyelési vázlatai –csak nappali tagozaton 

- a gyakorlat összefoglaló elemzése, értékelése  

- gyakorlatvezető értékelése 

 

Igazolások, naplók leadása nappali tagozaton: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág főiskolai 

tanársegédnek (223-as szoba), levelező tagozaton: Dr. Kanizsai Mária főiskolai tanárnak (202/B 

szoba). 

A tervezeteket, vázlatokat, ellenőrzi, évközi jeggyel értékeli: a gyakorlatvezető óvónő. 

Az igazolásokat, naplókat ellenőrzi: Dr. Kanizsai Mária főiskolai tanár, Borszéki Szabolcsné 

Gábris Virág főiskolai tanársegéd, nemzetiségi szakirányon Manzné dr. Jäger Mónika főiskolai 

tanár, Gorjanácz Zsivkó főiskolai tanár.  

 

A gyakorlat helyszíne  

A nappali tagozatos hallgatók a főiskola által meghatározott óvodában, a főiskolai gyakorlatvezető 

tanár szervezésében végzik.  

A levelező tagozatos hallgatók abba a szabadon választott óvodába mennek gyakorlatra, amely 

Befogadó nyilatkozat kitöltésével vállalja, hogy fogadja a hallgatót. A nemzetiségi szakirány 

hallgatói nemzetiségi nyelvoktató vagy kétnyelvű óvodában teljesítik gyakorlatukat. A gyakorlatot 

csak főiskolai végzettséggel és min. öt év szakmai gyakorlattal rendelkező óvónő vezetheti. 

Az óvodai gyakorlaton csak érvényes egészségügyi könyvvel lehet részt venni.  

 

A gyakorlat szervezése 

A levelező tagozatos hallgató legkésőbb a szorgalmi időszak 3. hetéig felkeresi a kiválasztott óvodát 

és a vezetővel egyezteti a gyakorlat időpontját. Az óvoda vezetője aláírja és az intézmény pecsétjével 

ellátja a Befogadó nyilatkozatot. A gyakorlatvezető óvónő a gyakorlatvezetést megbízási 

jogviszony keretében végzi, munkájáért gyakorlatvezetési díjat kap. A hallgató gondoskodik 

arról, hogy a szerződéskötéshez szükséges Adatlapot, Munkáltatói igazolást, Adóelőleg-

nyilatkozatot, Nyilatkozatot a büntetlen előéletről még a gyakorlat megkezdése előtt, de 

legkésőbb a szorgalmi időszak 4. hetéig aláírva, lepecsételve eljuttatja a főiskolára a gyakorlati 

képzés előadójának. A megbízási szerződést a főiskola postafordultával küldi a gyakorlatvezetőnek, 

aki azt aláírja és visszaküldi a főiskolára. A gyakorlatvezetési díj a gyakorlat teljesítését tanúsító 

Igazolás beérkezése után kerül kifizetésre.  

A gyakorlatvezető óvónő lemondhat a gyakorlatvezetési díjról, ezt jelezze a Befogadó 

nyilatkozaton. Ebben az esetben a szerződéskötés elmarad, és az adatlapokat nem kell kitölteni, 

csak a Befogadó nyilatkozatot.  

 

A gyakorlat dokumentumai  

A gyakorlat teljesítését a hallgató az aláírt és lebélyegzett Igazolással és a Pedagógia naplóval 

tanúsítja.  

Befogadó nyilatkozat valamint a gyakorlatvezetői díj kifizetéséhez szükséges nyomtatványokat 

kérjük leadni legkésőbb a szorgalmi időszak 4. hetében Tomaskovity Józsefné intézeti 

előadónak. 
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Postacím: Eötvös József Főiskola, Tomaskovity Józsefné, 6500 Baja, Szegedi út 2.).   

E-mail cím: tomaskovity.jozsefne@ejf.hu  

 

Pedagógiai napló (leadni a szorgalmi időszak utolsó hetéig) 

Igazolás (leadni legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetéig)  

 

 

 

Baja, …………………………….. 

         Dr. Kanizsai Mária 

intézetigazgató 

óvodapedagógus szakos gyakorlati képzésvezető 

 


