OTAK 2019/2020. tanév, tavaszi félév

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKTÁRGYI TANÍTÁSI GYAKORLATRÓL
AZ ISKOLA OKTATÁSI SZERKEZETE
Alsó tagozat
8-osztályos gimnázium
NYEK (1+6 osztályos gimnázium)

évfolyam
1-4.
5-12.
7-12.

osztály
évfolyamonként 1-1 osztály
évfolyamonként 2-2 osztály (A és B)
évfolyamonként 1-1 osztály (7.Ny és C osztályok)

A GYAKORLAT TARTALMA
A gyakorlat időtartama: 2020. február 12. – május 9.
Tevékenység
óraszám
A tanárjelölt által tartott tanóra és óramegbeszélés
15+15
Gyakorlatindító tájékoztatón való részvétel
1
Egyéni fejlődési terv készítése
1
Osztályfőnöki konzultáció (a jelölt által tanított osztály osztályfőnökével) vagy
1
osztályfőnöki óra látogatása (április)
A szaktárgyi munkaközösség által szervezett foglalkozáson való részvétel vagy szertári munka vagy a
1
könyvtár megismerése
Egyéb foglalkozások, tevékenységek (pl. komplex képzéseken, ünnepélyen való részvétel stb.)
1
Hospitálás és óramegbeszélés
minimum 10
E tevékenységeket 100 %-ban teljesíteni kell, és elvégzésüket az „Igazolólapon” alá kell íratni. Az igazolólapot a hallgatók a
gyakorlatindító tájékoztatón kapják kézhez.
A GYAKORLAT TERVEZÉSE

Tanítási ütemtervek





A tanárjelölt óráiról ütemtervet kell készíteni, amelyen a bemutatóórát külön kell jelölni. Ezt a hallgatóknak a Canvasba is
fel kell tölteni az ott előre meghirdetett kurzus feladataként, legkésőbb a bemutató foglalkozás előtt 10 munkanappal.
A ütemterveket 2 példányban kell leadni. A magyar szakosoknál 3 példány szükséges.
A leadási határidő március 11. (szerda), de/vagy a vizsgatanítás előtt legalább 2 héttel!
A bemutatóóra időpontjának meghatározásakor javasolt a szakmódszertanos oktatóval konzultálni.

A gyakorlat tervezésénél figyelembe veendő dátumok, programok:
Február
9-14. hétfő-kedd
20. csütörtök
27-28. csütörtök-péntek
Március
13. péntek
1215
1310
19. csütörtök
800-1300

20. péntek
800-1330
Április
8. szerda
9-14. csütörtök-kedd
16. csütörtök
23. csütörtök
30. csütörtök

Május
1. szerda

1300
1200
1230

Sítábor
Áramszünet!
Társadalmi és gazdasági ismeretek modul (11. ABC)
Ünnepély az 1848-as forradalom alkalmából
5-8. évfolyam
9-13. évfolyam
Radnóti Tudományos Diáknap
1-6. évfolyam: tanítás (nem órarend szerinti)
7-12. évfolyam: diákelőadások
Radnóti verseny díjkiosztó ünnepségei
Radnóti tudományos diáknap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: DÖK-nap
Tavaszi szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 8. szerda; a szünet utáni első
tanítási nap: április 15. szerda)
Holokauszt-emléknap (7. Ny, 8. ABC, 10. ABC), tanítás 1145-ig, utána osztályonkénti
megemlékezések, a többi évfolyamon rendes tanítás
Utolsó tanítási nap a 12.ABC osztályokban
Ballagás
1-4. évfolyam: tanítás és ebéd 1200-ig
5-6. évfolyam: napközi ügyelet 1230-ig
Munkaszüneti nap
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4-5. hétfő-kedd

6-7. szerda-csütörtök

7. csütörtök

Írásbeli érettségi vizsgák (magyar, matematika)
Életvitel modul (5. AB, 6.AB, 7.ABC)
Az alsó tagozaton iskolán kívüli programok
Írásbeli érettségi vizsgák (történelem, angol nyelv)
Életvitel modul (5. AB, 6.AB)
Tanítás délután 1300-1645-ig
Pályaválasztási nap a 10. ABC osztályok számára

Komplex képzések
Minden hallgatónak kötelező egy képzést választani az alábbi két előadás közül:



március 9. (hétfő) 1515-1600 (9-es terem) Az autizmus spektrumzavar kezelése a Radnótiban (Vígh Katalin)
2020. március 17. (kedd) 900-945 (díszterem) Munkaügyi tudnivalók és a pedagógusminősítés rendszere
(Tomcsányi Péter)
Azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/20-as tanév őszi félévében nem a Radnótiban gyakoroltak, kötelező egy foglalkozást
választani a következők közül:




Tanár-diák kapcsolatok I. 2020. február 21. 1000, (Ispánovity Márta, Berta Anikó)
Tanár-diák kapcsolatok II. 2020. április 23. (csütörtök) 1200-1315 (Sarkadi-Nagy Szilvia)
Könyvtári foglalkozásokat Kocsis Hedvig tart: 2020. március 4. (szerda) 1300-1345, 2020. március 24. (kedd) 900-945
A munkaközösségek foglalkozásait tartalmazó táblázatot minden hallgató megkapja.

A GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE

Bemutatóóra (=vizsgatanítás): a tanárjelölt egyik (szabadon választott) órája a bemutatóóra. Ezen részt vesz egy külső megfigyelő
is (pl. tanszéki módszertanos oktató, szakos vezetőtanár, stb.). A bemutatóórát szöveges minősítéssel értékelik, arról jegyzőkönyv
készül.
Minősítés: a gyakorlat értékelése osztályzattal és szöveges értékeléssel történik.
Gyakorlatértékelő kérdőív: a tanárjelöltek a gyakorlatot online kérdőív alapján értékelik, amelynek linkjét az e-mail címükre fogják
megkapni a gyakorlat végén.
A GYAKORLAT BEFEJEZÉSE ÉS ADMINISZTRÁCIÓJA

A gyakorlat befejeztével a következő kitöltött, aláírt és lepecsételt nyomtatványokat kell leadni:
Nyomtatvány
példány
Minősítés
2
Vizsgatanítási jegyzőkönyv
1
Igazolólap
1
Leadási határidő: május 11. (hétfő). A leadott nyomtatványokat az iskola továbbítja a Tanárképző Központnak. A
dokumentumokat érdemes elektronikus formában is elmenteni, illetve saját példányokat megtartani.
HASZNOS TUDNIVALÓK

– Az iskola története, alapdokumentumai, az órarend és a tanárok elérhetőségei megtalálhatók a honlapon: www.radnoti.hu
– A hallgatóknak a szertárakban illetve a földszinti tanári hátsó részében asztalok, székek, és fogasok állnak rendelkezésére.
– Kérjük a tanárjelölteket, hogy semmit ne hagyjanak őrizetlenül (még a tanáriban sem).
– Az iskola egész területén tilos a dohányzás.
– Az iskolai számítógépeket csak a vezetőtanáron keresztül lehet használni, mert a hallgatók nem kapnak felhasználónevet a
rendszerbe való bejelentkezéshez.
– Fénymásolni 1 nap átfutással lehet (a vezetőtanáron keresztül).
– A hallgatók chippel felszerelt belépőkártyát kapnak, amelyért 2000 Ft letéti díjat kell fizetni. A pénzt a gyakorlat végén lehet
visszakapni az iskolatitkárnál a kártya leadásával egyidejűleg. A belépőkártyát mindig magukkal kell hozni, mert csak így tudnak
bejutni az épületbe.
Gyakorlatukhoz sok sikert kívánunk!
Budapest, 2020. február 12.
Berta Anikó
igazgatóhelyettes

