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1. A gyakornoki szabályzat célja
A gyakornoki szabályzat célja, hogy meghatározza a gyakornoki idővel kapcsolatos
szakmai követelményeket, a gyakornok és a mentor feladatait, a gyakornoki
követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rendet,
a gyakornok számonkérésének feltétteleit, a gyakornoki minősítés különös szabályait
a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben,
amelyeket nem rendeznek jogszabályok.

2. A gyakornoki szabályzat hatálya
Személyi vonatkozásban
A gyakornoki szabályzat hatálya az intézmény vezetőire, pedagógus munkakörbe
kinevezett közalkalmazottaira terjed ki.
Az intézményben a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel, valamint két
évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus munkakörben
foglakoztatottra.
Továbbá kiterjed az intézményvezető által mentori feladatok ellátásával megbízott
közalkalmazottaira.

Területi vonatkozásban kiterjed
-

a Szabadság Sugárúti Általános Iskola székhelye, 1173 Budapest Szabadság
sugárút 32.
a Szabadság Sugárúti Általános Iskola telephelyei, 1173 Budapest Szabadság
sugárút 36. és 1173 Budapest Anna u. 26.

Hatályba lép: A nevelőtestület véleményezése napján.

Felülvizsgálata
Aktualitáskor, illetve a törvényi előírások módosulása esetén.
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Törvényi alapja
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

-

326/2013. kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról

-

8/2013. EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

3. Fogalom meghatározások
Gyakornok:
az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik két évet meghaladó szakmai gyakorlattal,
és az alaptevékenységekhez tartozó munkakörbe tartozik a kinevezése.
Az intézmény alaptevékenységével összefüggő munkakör:
a gyakornoki idő kitöltése szempontjából alaptevékenységnek minősül minden olyan
tevékenység, amelynek ellátására pedagógus munkakörben foglalkoztatják a
közalkalmazottat.
Gyakornoki program:
egy olyan folyamat, amelynek során a „pályakezdő” megismeri a munkahely belső
értékeit, szervezeti kultúráját, meghatározott módszertan alapján támogatást kap,
hogy megtalálja helyét a szervezetben, mintát kap a feladatok hatékony
elvégzéséhez.
Mentor:
az igazgató által kijelölt pedagógus, aki rendelkezik legalább öt éves gyakorlattal,
legalább öt éve az intézmény alkalmazottja, szakterületének kiváló képviselője.

4. A gyakornokkal szemben támasztott követelmények
A gyakornoki idővel kapcsolatos követelmények két részből állnak:
-

általános követelmények
munkakörhöz kapcsolódó szakmai követelmények

Általános követelmények
Személyes kompetenciák
-

Megfelelő önismerettel rendelkezik, ismeri erősségeit és korlátait, adottságait,
képességeit és értékeit.
Képes saját tevékenységével kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre, a
munkájára vonatkozó visszajelzéseket pozitívan hasznosítja munkájában.
Tudja kezelni belső állapotait és erőforrásait.
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-

-

Elkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve kész a sajátjától eltérő
értékek befogadására, nyitottmások véleményének megismerésére és
tiszteletben tartására.
Megbízható, pontos, következetes.
A változások kezelésében rugalmas; nyitott az új elvárásokkal és szakmai
információkkal szemben.

Szociális kompetenciák
-

Mások megértése; képes mások (gyermekek, szülők, kollégák) érzelmeit,
véleményeit, nézeteit megérteni, a különbözőséget elfogadni.
Képes a tanulói csoportok, a közösségek alakulásának segítésére,
fejlesztésére: a közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására,
az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére, az
együttműködés készségeinek fejlesztésére.

Társas kompetenciák
-

-

Hatékony együttműködésre és kommunikációra képes a különböző
társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó
szülőkkel, gyermekekkel, az iskola dolgozóival, a kollégákkal, a vezetőkkel.
Rendelkezik a hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció készségeivel és
képes információs-kommunikációs eszközök alkalmazására.

A nevelő-oktató munkát meghatározó szabályok ismerete
-

-

Ismeri a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket.
Ismeri a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényt (Nkt.), valamint a nevelésioktatási intézmények működésére vonatkozó legfontosabb jogszabályi
előírásokat.
Szakmai munkáját a pedagógusok – Nkt.-ban meghatározott – jogainak és
kötelezettségeinek ismeretében végzi.
Szakmai munkáját a gyermekek és szülők – Nkt.-ban meghatározott –
jogainak és kötelezettségeinek ismeretében és tiszteletben tartásával végzi.
Ismeri és alkalmazza az intézmény valamennyi szabályzatát és az abban
foglaltakat (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat,
Házirend).

Az iskola nevelő-oktató munkáját meghatározó nevelőmunka rendszerének
ismerete
-

-

Ismeri a Szabadság Sugárúti Általános Iskola Pedagógiai Programját,
nevelési rendszerét, célkitűzéseit, alapelveit és azok gyakorlati
megvalósulását.
Ismeri a munkaköri feladataira vonatkozó előírásokat, azokat helyesen
értelmezi és szakszerűen alkalmazza munkájában.
Ismeri az iskolai Pedagógiai Program elkészítésére vonatkozó jogszabályi és
szakmai követelményeket, továbbá a Pedagógiai Program tartalmi
összetevőit.
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Szakmai követelmények
Általános elvárások
-

elkötelezettség a tanulók tanulmányi sikeressége iránt
rugalmasság
kreativitás
tanítási stratégiák széles választéka
a munka-orientált tanórai viselkedés
nyitottság a tanulók elképzelései iránt
reálisan magas követelmények
folyamatos visszajelzés, értékelés

Szakmai képességek
A pedagógiai folyamatok, tevékenységek szervezése, tervezése
-

-

Szakterületén felkészült, és képes a Szabadság Sugárúti Általános Iskola
Pedagógiai Programja alapján az iskolai nevelő-oktató munka tervezésére, a
tanulók számára szükséges anyagok, eszközök, információforrások,
tudáshordozók megválasztására.
A nevelő-oktató munka céljainak megfelelően választja ki és alkalmazza az
eszközöket, a segédleteket és a tartalmakat.
Eredményesen tudja különböző eszközök felhasználásával irányítani a
tanulók csoportos vagy egyéni munkáját.
A nevelő-oktató munkát a készségek és képességek fejlődési
törvényszerűségeinek ismeretében tervezi, szervezi és irányítja.

A változatos pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása
-

-

Ismeri és a nevelés-oktatás során alkalmazza a különböző szervezési
eljárásokat és módszereket.
Képes az elérendő céloknak megfelelő, a különböző adottságokkal,
képességekkel rendelkező gyermekek életkori sajátosságainak,
érdeklődésének megfelelő módszerek megválasztására, eljárások
megtervezésére és alkalmazására.
Képes a hatékony oktató-nevelő munkához szükséges környezet
kialakítására.
Képes a hatékony tanulásirányításra, az egyéni bánásmód érvényesítésére
és a különleges bánásmódot igénylő tanulók együttnevelésére.
Ismeri és alkalmazza a differenciálás eljárásait, módszereit a gyermeki
teljesítményekre ható biológiai, pszichológiai, társadalmi és kulturális
tényezők ismerete alapján.

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
ellenőrzése, értékelése, elemzése
-

Ismeri a Szabadság Sugárúti Általános Iskola Pedagógiai Programjában
meghatározottakat és azokat megfelelően alkalmazza a gyakorlatban.
Folyamatosan ellenőrzi, értékeli a tanulók teljesítményét, fejlődését.
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-

A mérési eredmények figyelembe vételével differenciált, egyéni fejlesztési
tervet készít.
Ismeri és alkalmazza a különböző mérési és értékelési eljárásokat.

5. A mentorálás folyamata
Vezetői intézkedések
-

A vezető kijelöli a mentort – azonos munkakörben dolgozó, azonos tantárgyat
tanító legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves gyakorlattal rendelkező
pedagógusai közül.

-

A döntés előtt beszerzi az iskolavezetőség véleményét.

-

A szakmai segítő munkaköri leírásában jelöli a három évre szóló szakmai
segítői feladattal megbízást (a munkaköri leírás módosítása csak közös
megegyezéssel történhet).

A mentor – szakmai vezető
A mentor az a gyakorlott, a szervezetben a beosztásától függetlenül elismert, tekintélyt
kivívott személy, aki nincs alá-fölérendeltségi viszonyban a gyakornokkal. Jól ismeri a
szervezet működését, kultúráját, a meghatározó személyeket. Kellő szakértelemmel
és kapcsolatokkal rendelkezik.
A mentor tevékenységének területei:
1. szakmai támogatás szaktárgyi, oktatási és nevelési kérdésekben;
2. személyes támogatás a saját tanári identitás kialakításában;
3. az iskolai, a szakmai közösségbe való integráció támogatása.

A mentor feladatai, gyakornokot támogató tevékenységei
Feladatok
- A beilleszkedés segítése
- Az ismeretek átadása
- Az előrelépés támogatása

Támogató tevékenységek
-

A gyakornok intézményi és rendszerszintű beilleszkedését segítő tevékenység
Diagnosztikus értkelés – segítségnyújtás a szakmai fejlődési terv
elkészítésében

8

Szabadság Sugárúti Általános Iskola

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

-

A mentor és gyakornok közös munkaterve – mentori tevékenység
dokumentálása
A gyakornok fejlődésének folyamatos nyomon követése
Az órák/foglalkozások kölcsönös látogatása és megbeszélése
A szakmai fejlődés folyamatos értékelése
A gyakornok felkészítése a minősítésre
Összegző mentori értékelés

A gyakornok feladatai
-

-

A gyakornokokkal szemben állított általános és szakmai követelmények
maradéktalan betartása
Aktív együttműködés a mentorral
A pedagóguskompetenciák és azok elemeinek ismerete
A mentor támogatásával felkészülés az általa ellátott munkakörrel
kapcsolatos tervező munkára
Elvégzi a nevelő-oktató munkához kapcsolódó gyakorlati feladatokat
Alapos és a szakmai fejlődést elősegítő önértékelést, reflexiót készít
Szakszerű dokumentációt vezet
Számot ad a szakmai követelmények teljesítéséről

A gyakornoki munkavégzés speciális szabályai
-

-

-

-

-

A gyakornokot, a neveléssel lekötött munkaidő teljesítésén túli feladatok közül,
csak a nevelőtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez
kapcsolódó előkészítő és befejező munkákkal lehet megbízni.
Neveléssel lekötött munkaidőn túli többletmunka abban az esetben rendelhető
el a gyakornok számára, ha a pedagógusi munkakör feladatainak ellátása
betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.
A heti teljes munkaidő a neveléssel lekötött munkaidőn felüli részében a
gyakornok órát, szabadidős tevékenységet, tehetséggondozást látogat,
konzultál a mentorral, szükség szerint az iskolavezetéssel, egyéb
munkatársakkal.
A hospitálás: legalább heti két óra. (Tanítási órán és egyéb foglalkozásokon)
A hospitálást megbeszélés követi, az órát tartó pedagógussal.
Konzultáció: legalább heti két óra (mentorral, kollégákkal, igazgatóval,
szakmai munkaközösség-vezetővel).
A hospitálást, a gyakornok az osztálynaplóban aláírásával jelöli. A
konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával
nyilvántartás készül a gyakornoki naplóban.
A hospitálásokat a gyakornok az igazgatóval, mentorral, az órát tartó
pedagógussal egyeztetve egy hónapra előre ütemezi.
A gyakornok és a mentor munkarendjét úgy állítjuk össze, hogy legyen
lehetőségük a konzultáció megtartására.

A gyakornoki követelmények teljesítésével összefüggő eljárási rend
-

A szakmai követelmények teljesítésének biztosítására a mentor bevonásával
az igazgató a gyakornoki időszakra Felkészítési tervet készít.
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A gyakornok Felkészítési Terve tartalmazza:
-

-

a szakmai követelmények teljesítését elősegítő, a gyakornok által elvégzendő
feladatokat és tevékenységeket, azok teljesítésének időtartamát, határidejét,
a szakmai követelmények teljesítését elősegítő, mentor(ok) által elvégzendő
feladatokat és tevékenységeket, különösen az általa ellátott pedagógusmunkakörrel kapcsolatos tervező munkára való felkészítés módszereit,
időtartamát, határidejét,
a teljesítés ellenőrzésének, értékelésének időpontját, módszereit és felelősét,
a számonkéréssel kapcsolatos feladatokat.

A mentor a Felkészítési Terv alapján a gyakornok bevonásával Éves mentori tervet
készít, amely tartalmazza:
-

az adott időszakban a felkészítés és felkészülés feladatait, azok teljesítésének
időtartamát és határidejét,
a felkészítés módszereit,
a rendszeres konzultációk időpontját, tárgyát,
a gyakornok által tartott foglalkozások, órák látogatási tervét,
a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével
összefüggő eljárási rendben meghatározott feladatokat, tevékenységeket és
azok megvalósításának időpontját.

A teljesítmény mérésének eljárásrendje
-

-

-

Az iskola vezetője a mentor véleményét kikérve a nevelési évnyitó
nevelőtestületi értekezlet időpontjáig elkészíti a gyakornok Munkaköri leírását,
amelyben meghatározza a gyakornoknak a szakmai követelmények
teljesítésével kapcsolatos tanítási évre vonatkozó feladatait, a
teljesítménycélokat.
Az igazgató és a mentor a tanítási év első napjáig ismerteti a gyakornokkal a
munkaköri leírásban foglaltakat, a szakmai követelmények teljesítésével
összefüggő feladatait, a teljesítménycélokat, az intézmény és pedagógusainak
teljesítményértékelési rendjét.
A teljesítményértékeléshez az iskola meghatározott értékelőlapokat használ,
amely tartalmazza az értékelési területeket, a szakmai követelményeken
alapuló értékelési szempontokat, az értékelést megalapozó információk
forrásait.

A gyakornoki idő és a gyakornok minősítése
-

Iskolánk felvállalta és a jövőben is felvállalja pályakezdő pedagógusok
alkalmazását.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 64-65. §-a
szabályozza a pedagógusok új előmeneteli rendszerét, melynek rendelkezései
alapján 2013. szeptember 1-jétől bevezették a pedagóguséletpályamodellt. Az
életpályamodell első szakasza a gyakornoki szakasz, melyből legkevesebb
két év gyakornoki munka után a pályakezdő pedagógusok egy minősítővizsga
letételével szerezhetnek jogot arra, hogy tovább haladjanak a pedagógus
pályán.
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-

A 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (a továbbiakban
kormányrendelet) írja le a gyakornoki státuszba sorolt pályakezdő
pedagógusokra vonatkozó rendelkezéseket, a minősítővizsga részleteit,
elemeit. A gyakornoki pályaszakasz végén esedékes minősítővizsga minden
gyakornok számára kötelezettség.

A minősítő vizsga
A minősítő vizsga, minősítő bizottság előtt folyik. A minősítő bizottság elnöke a
kormányhivatal által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos
szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy
pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki külön
jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt.
A minősítő bizottság tagjai:
-

-

A pedagógusképző felsőoktatási intézmény Tanárképzési Központjának
javaslatára az intézmény oktatója vagy gyakorlóiskolájának,
gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II.
fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti
felkészítésben vett részt,
a gyakornok pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy
az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával és vezetői megbízással
rendelkező alkalmazott.

A pedagógusok minősítő vizsgáját a kormányhivatal szervezi. A minősítő vizsgára a
pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. A minősítő vizsga során a
kapcsolattartás elektronikus úton történik.
A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a munkakör ellátásához törvényben előírt
minősítő vizsga keretében elnyert „megfelelt” minősítés alapján Gyakornok
fokozatból Pedagógus I. fokozatot érheti el.
A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel hosszabbodik,
ha a minősítési vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott. A gyakornoki
idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg.
A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejáratának hónapjában,
vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a nevelési évben közben jár le, a tanítási év
utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A megismételt (díjköteles)
minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítés adható. Ha a gyakornok
a megismételt minősítő vizsgán a „nem felelt meg” minősítést kapta, közalkalmazotti
jogviszonya a hatályos törvény értelmében a 10. munkanapon megszűnik. A
pedagógus a minősítő vizsga hibás vagy valótlan ténymegállapításának,
személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől
számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.
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Záradék
A Szabadság Sugárúti Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata a jogszabályban
előírt kötelező mellékleteivel az iskolaigazgató előterjesztése után a nevelőtestület
elfogadta.
A Szabadság Sugárúti Általános Iskola nevelőtestülete a 2018. február 2-án tartott
határozatképes értekezletén a Gyakornoki Szabályzatot egyhangúan, 100%-os
igenlő szavazattal elfogadta.

A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása
A szabályzat tartalmát az intézmény vezetője vagy helyettese köteles ismertetni a
beosztott munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az
intézmény valamennyi alkalmazottja számára.

Budapest, 2018. február 2.
Jurecz Emil
Igazgató
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Mellékletek
A Szabályzat az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1/A. melléklet: A szakmai munkaközösségek nyilatkozatai
1/B. melléklet: A nevelőtestület nyilatkozata
2. melléklet: A nevelőmunkához kapcsolódó ügyviteli tevékenységek
3. melléklet: Teljesítményértékelő lap
4. melléklet: Felkészítési terv minta
5. melléklet: Mentorálási terv minta
6. melléklet: Óralátogatási szempontsor
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1. számú melléklet
1/A számú melléklet: A szakmai munkaközösségek nyilatkozatai

Az Alsó Tagozat 1. munkaközösségének képviseletében aláírásommal tanúsítom,
hogy a Gyakornoki Szabályzat kialakítása során munkaközösségünkkel az
egyeztetés megtörtént.

Budapest, 2018. január 24.
Bánfalviné Lénárt Erzsébet
munkaközösség-vezető
Az Alsó Tagozat 2. munkaközösségének képviseletében aláírásommal tanúsítom,
hogy a Gyakornoki Szabályzat kialakítása során munkaközösségünkkel az
egyeztetés megtörtént.

Budapest, 2018. január 24.
Szabóné Krebsz Melinda
munkaközösség-vezető

A Reál munkaközösség képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a Gyakornoki
Szabályzat kialakítása során munkaközösségünkkel az egyeztetés megtörtént.

Budapest, 2018. január 25.
Dorosné Kuti Márta
munkaközösség-vezető

A Humán munkaközösség képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a
Gyakornoki Szabályzat kialakítása során munkaközösségünkkel az egyeztetés
megtörtént.

Budapest, 2018. január 25.
Ignácz Judit Gabriella
munkaközösség-vezető
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A Napközis munkaközösség képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a
Gyakornoki Szabályzat kialakítása során munkaközösségünkkel az egyeztetés
megtörtént.

Budapest, 2018. január 24.
Baloghné Tóth Erika
munkaközösség-vezető
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1/B számú melléklet: A nevelőtestület nyilatkozata

Ezt a Gyakornoki Szabályzatot az iskola nevelőtestülete a 2018. január 24-i és 25-i
ülésén megtárgyalta és véleményezte. Ennek tényét a nevelőtestület képviseletében
hitelesítőként, valamint a jegyzőkönyv vezetőjeként aláírásunkkal tanúsítjuk.

Budapest, 2018. január 25.

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyvvezető
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2. számú melléklet:
A nevelőmunkához kapcsolódó tevékenységek

A tanügy-igazgatási dokumentumok vezetése és adatszolgáltatás
-

-

A nevelőmunkához kapcsolódó iskolai nyomtatványok:
• Osztályozó és mulasztási napló
• Statisztika
• Iskolai törzskönyv
• Bizonyítvány
• Pedagógiai szakvélemények
Ismeri, helyesen alkalmazza a nyomtatványok és nyilvántartások
vezetésére vonatkozó előírásokat, különös tekintettel a téves bejegyzések
javítására, a mulasztások igazolására vonatkozó szabályokat.

A tanítási órák, foglalkozások megtervezésével és eredményes megtartásával
kapcsolatos írásbeli teendők ellátása
-

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola Pedagógiai Programjának,
Kerettantervének ismerete
Tematikus terv készítése
Tanmenet készítése
A háromszintű differenciálás alkalmazásának megtervezése
Óravázlatok készítése
Feladatlapok készítése
A gyermekek képességeinek mérése, értékelése
Fejlesztési terv készítése
A fejlődés szintjének dokumentálása
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3. számú melléklet
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Teljesítményértékelő lap
A gyakornok neve: ........................................................................................................
Az értékelés időpontja: ..................................................................................................
Az értékelés megállapításai kompetencia területenként:
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Erősségek: ..................................................................................................................................................................................................................
Fejlesztendő területek: ...............................................................................................................................................................................................
A gyakornok észrevételei: ........................................................................................................................................................................................
A mentor megjegyzései: ...........................................................................................................................................................................
.....................................
gyakornok

.....................................
mentor

26

Összegző diagnosztikus értékelőlap
Támogatást és
Kompetenciák

Létező
fejlesztést igénylő Reflexió
kompetenciaelemek kompetenciaelemek

1. Szakmai feladatok, szaktudományos,
elméleti és gyakorlati tudás
2. Pedagógiai folyamatok,
tevékenységek tervezése, és a
megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A gyermek személyiségének
kibontakoztatása, fejlesztése, az
egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési
igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, többi gyermekkel együtt
történő sikeres neveléséhez szükséges
megfelelő módszertani felkészültség
5. A gyermeki közösségek alakulásának
segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs
tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a
gyermekek személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai
együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai
felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért

Dátum: .............................................................................
.....................................
mentor

.....................................
gyakornok
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4. számú melléklet
Felkészítési terv minta
A mentor tevékenységei:
a gyakornok bemutatása az intézmény dolgozóinak,
diagnosztikus értékelés, szakmai fejlődés segítése, értékelése,
tanórán kívüli tevékenységekbe bevonás, segítés,
a nevelési-oktatási intézményi szereplőkkel való hatékony és tiszta
kommunikáció segítése,
tájékoztatás a nevelési-oktatási intézmény hagyományairól, a szokásokról,
valamint a tipikus konfliktushelyzetekről,
a minősítővizsgához kapcsolódó információk megbeszélése.
Időszakasz
Tevékenység
Produktumok
1. tanév/nevelési
év első negyedév
augusztus–
október

A mentori támogató kapcsolat
kereteinek tisztázása
Az intézmény
pedagógiai/nevelési
programjának és szervezeti
működési szabályzatainak közös
megbeszélése
A személyes szükségletek,
igények feltárása
A gyakornok órájának látogatása

Diagnosztikus értékelés,
fejlesztendő kompetenciák

A fejlődési terv elkészítésének
segítése

Fejlődési terv

Gyakornoki-mentori munkaterv
elkészítése

Mentori napló

A mentor órájának látogatása, az
óra megbeszélése

Az óra/foglalkozás
látogatási jegyzőkönyve,
óraterv, az óra/foglalkozás
értékelő lapja
A gyakornok órájának látogatása, az óra/foglalkozás
értékelése (havonta egy javasolt) látogatási jegyzőkönyve,
óraterv, az óra/foglalkozás
értékelő lapja
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Hetente, illetve a gyakornok
igényei alapján konzultációs
lehetőség biztosítása

1. tanév/nevelési
év november–
június

Mentori napló

A mentor, más kollégák és a
gyakornok
órájának/foglalkozásának
látogatása, megbeszélése
(folyamatos tevékenység)
Folyamatos konzultációk a
gyakornok igénye alapján

Feljegyzések

Félévi nevelési-oktatási
intézményi értékelések
megbeszélése
Fejlődés értékelése önreflexiók
alapján

Feljegyzés

Feljegyzés

Értékelőlap, szempontsor

A következő tanév feladatainak
áttekintése a fejlődési terv
korrekciója
A gyakornoki minősítő eljárás
megismerése, az elvárások
közös megvitatása
A portfólió összegyűjtött
dokumentumainak
megbeszélése, az első
gyakornoki év bemutatása
Első és második negyedév
értékelése a gyakornok és a
mentor reflexiói alapján
A tanítási órák, foglalkozások
felépítésének, az alkalmazott
pedagógiai módszereknek, a
tanításhoz alkalmazott
segédletek, tankönyvek,
taneszközök (foglalkozási
eszközök) célszerű
megválasztásának elemzése

Feljegyzés
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2. tanév/nevelési
év augusztus–
április

2. tanév/nevelési
év május–
augusztus
2. tanév
június

A gyakornok
órájának/foglalkozásának
látogatása, értékelése

Feljegyzés

Gyakornok igényei szerint,
hetente konzultációs lehetőség
biztosítása
A portfólió elkészítésének
segítése
Fejlődési terv értékelése, az
önképzés, továbbképzés
területeinek és módjainak
megtervezése
Mentori értékelés elkészítése

Feljegyzés

Értékelőlap

Értékelő lap, szempontsor

Felkészülés a minősítővizsgára Útmutató a pedagógusok
(digitális bemutató előkészítése) előmeneteli rendszeréhez
A mentor a gyakornok
minősítővizsgája esetében az
órán/foglalkozáson és a
megbeszélésen is részt vehet
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Felkészülési
egység

Gyakornoki
feladatok,
tevékenységek

Mentori feladatok,
tevékenységek

1.
Feltételek,
eszközök

Módszer, Teljesímunkatés
forma
kezdete

Teljesítés
vége

KözreEllenműködő őrzés
személy módja

EllenDokuőrzés
mentáfelelőse ció
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5. számú melléklet
Mentorálási terv minta

November

Október

Szeptember

Időpontok,
határidők
(egy
tanévre,
havi
bontásban)

A mentorált
tervezett
feladatainak,
tevékenységének
bemutatása

A fejlesztendő
tanári
kompetenciák
megadása

Az értékelés
szempontjai,
szükséges
korrekciók el nem
érés esetén

A mentor feladatai,
mentorálási
stratégiák

KAPCSOLAT
KIALAKÍTÁSA

Kommunikáció és
együttműködés

- Beilleszkedés
mértéke

- Bemutatás a
kollégáknak
- Az iskola
megismerése
- A tanári szobában
hely keresése

INTÉZMÉNYI
DOKUMENTUMOK
MEGISMERÉSE
- Házirend
megismerése
- SZMSZ
megismerése
- Pedagógiai
program
megismerése
FELKÉSZÜLT-SÉG
SZAKMAI
SZÍNVONALÁNAK
MEGISMERÉSE

Szakmai
feladatok,
szaktudományos,
szaktárgyi,
tantervi tudás

-A
dokumentumok
helyes
használata
- A dokumentumokba foglaltak
elfogadása,
betartása

- Óralátogatások
- Hospitálások
- Óramegbeszélések

DOKUMENTUMOK
- Tanmenet
átalakítása
- Csoportprofilok
készítése
- A többszintű
differenciálás
megtervezése

Pedagógiai
folyamatok,
tevékenységek
tervezése

- Dokumentumok
készítése,
kiegészítés
szakmaisága
- Célok, feladatok
megjelölése,
megvalósítása

- Tanulói
tevékenységek
közös
megtervezése
- Célok, feladatok
kijelölése,
megvalósítására
törekvés
- Reflexiók készítése
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Március

Február

Január

December

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA
DIAGNOSZTIKUS
ÉRTÉKELÉS
KÉSZÍTÉSE AZ
ELSŐ FÉLÉV
MUNKÁJÁRÓL
- Óratervezés
- Tematikus
tervek
- Reflexiók

Pedagógia
folyamatok,
tevékenységek
tervezése

- Óratervek,
vázlatok
használhatósága

- A tervezett óra
hatékonyságának
megvitatása
- Reflexiók készítése
- A tervezés
problémáinak
megvitatása
- Tematikus tervek és
óravázlatok
készítése

FOLYAMATOS
TÁMOGATÁS,
SEGÍTÉS
- Tanulói
kompetenciák
fejlesztése

A tanulás
támogatása

- Módszertani
sokszínűség
- A tanulói
kompetenciák
fejlesztése

- A tanulói
kompetenciafejlesztés lehetőségeinek
megbeszélése
- Változatos
módszerek és
eszközök
használatának
bemutatása
- Hospitálások

FOLYAMATOS
TÁMOGATÁS,
SEGÍTÉS
- Tanórán kívüli
fejlesztések
lehetőségei

A gyermeki
személyiség
fejlesztése, az
egyéni
bánásmód
megvalósítása

- A gyerekek
megismerésének mértéke

- Tanórán kívüli
programok
lehetőségeinek
tervezése
- Csapatépítő
tréningek
szervezése

FOLYAMATOS
TÁMOGATÁS,
SEGÍTÉS
- Differenciálás
- Többszintű
differenciálás
alkalmazása

A gyermeki
személyiség
fejlesztése, az
egyéni
bánásmód
megvalósítása

- Differenciálás
alkalmazása

- Differenciálási
lehetőségek
megvitatása
- Differenciálást
támogató
pedagógiai
módszerek
lehetőségeinek
keresése a
tanórákon
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Június

Május

Április

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA
FOLYAMATOS
TÁMOGATÁS,
SEGÍTÉS
- Tanítási
módszerek
- Kooperatív
tanulási
technikák

A tanulói
közösségek
fejlődésének
segítése

- Tanórán kívüli
tevékenységek
minősége
- Változatos
módszerek
alkalmazása
- Szociális
képességek
fejlesztésére
irányuló
módszerek
alkalmazása

- Konfliktuskezelő
tréning
- Esetmegbeszélések
- Csoportmunka,
kooperatív tanulási
stratégiák
kidolgozása

FOLYAMATOS
TÁMOGATÁS,
SEGÍTÉS
- Az értékelés
lehetőségei
- Az értékelés
módjai

A pedagógia
értékelés

- Célkitűzések
realitása
- A kijelölt
követelmények
számonkérése

- Követelmények
közös kijelölése
- Az értékelés
módjának kijelölése
- Az értékelés
kritériumainak
megjelölése

A MENTORÁLÁSI
IDŐSZAK
LEZÁRÁSA
- További
feladatok
kijelölése

Elkötelezettség - Az elért
a szakmai
eredmények
fejlődés iránt
szintje

- Az elért
eredmények
megbeszélése
- Reflexiók készítése
- A szakmai tovább
fejlődés
lehetőségeinek
megbeszélése
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6. számú melléklet
Óralátogatási szempontsor
1. Milyen volt a pedagógus stílusa?
2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja?
3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti
különbözőségeket?
4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes
munkafolyamatokban?
5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a
tanulókban az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését?
6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét?
7. Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a
tanulókkal tudatosítani?
8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél
elérését?
9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az
óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett feladatokhoz?
10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a
szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van
ilyen, például IKT- módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák)
11. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson?
12. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe,
aktivitásukat fokozni?
13. Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen
eszközök segítették ezt?
14. Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették?
15. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az
órán/foglalkozáson?
16. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók
magatartásában?
17. Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való
tanulása?
18. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése?
19. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése?
20. Mennyire volt előkészített a házi feladat?
21. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel?
22. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak?
23. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott
reakcióit az óramegbeszélésen?
24. Mennyire volt reflektív a pedagógus? visszatekintés a tervezésre,
megvalósulásra a lényeges mozzanatok tudatosítása alternatív
cselekvésmódok kialakítása.

35

