Tájékoztatás a közösségi pedagógiai gyakorlatról

A közösségi pedagógiai gyakorlat:
 Segítő, konstruktív tevékenység,
 az ezt kísérő tanulási folyamat
 és a tapasztalatokra történő tudatos reflexió összekapcsolását jelentő tapasztalati tanulás.
Célja:
 a pályaorientáció,
 szerepszocializáció, és a
 tapasztalati tanulás.
A hallgatók felé a közösségi pedagógiai gyakorlathoz kapcsolódóan négy alapvető értéket
közvetítünk:
1. Sokszínűség és társadalmi tudatosság: melynek keretében a hallgatónak nagy szabadságot
adunk a tevekénység kiválasztásában, azonban ragaszkodunk a pedagógiai tevékenységhez. A
gyakorlat keretében nem támogatott a klasszikus tanári/osztálytermi tevékenység, sokkal
inkább bátorítjuk a hallgatót korábbi, rutinszerű tevékenységektől (pl. önkénteskedés,
magántanítás) való eltávolodásra, és új terepen történő szakmai tapasztalatszerzésre, tudatos
társadalmi felelősségvállalásra. A gyakorlat elsődleges célja, hogy a hallgató olyan
tevékenységet végezzen mely hozzájárul ahhoz, hogy képet kapjon gyermekek, fiatalok
csoportjának működéséről, és aktívan bekapcsolódjon életükbe, valódi interakcióba kerüljön
velük.
2. Egyéni fejlődési és tanulási utak: Elvárás a gyakorlat során, hogy a hallgató tudatosan válassza
ki a gyakorlat helyszínét, és ennek megfelelően előzetesen végiggondolja szakmai gyakorlatát
egy egyéni fejlődési terv keretében.
3. A reflektív szakember: a közösségi gyakorlat végzése során a szakmai tevékenység részletes
dokumentálásra kerül, melyet a hallgató meglévő szakmai ismereteihez nézeteihez kötve
folyamatosan elemez, és a gyakorlat befejezésével záró reflexióban értékeli fejlődését a
gyakorlat során.
4. Etikus szakmai munka: erőteljesen közvetítjük a hallgatók felé, hogy a gyakorlat során kilép
hallgatói szerepéből, és a gyermekek, fiatalok csoportja számára referenciaszeméllyé válik.
Másrészről nem fogadunk el kirekesztő, pártpolitikai célú, nem átlátható tevékenységű
szervezeteket gyakorlati helyszínként, sem bármilyen formában finanszírozott tevékenységet.
A gyakorlat menete:



A közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítésének feltétele a felkészítő előadáson való részvétel.
A 2016/2017. tanév őszi félévétől kezdve a közösségi gyakorlat adminisztrációja az ELTE
Moodle felületén történik.



A hallgató részt vesz a felkészítő előadáson, ahol megismeri a gyakorlat célját és a gyakorlathoz
kapcsolódó operatív lépéseket.



Ezt követően a moodle rendszerben az erre kialakított felületen jelzi a választott szervezet
nevét, és egy rövid leírást közöl a tervezett tevékenységről. Ezt a tárgy oktatói hagyják jóvá.



Ezt követően kerülhet sor a befogadó nyilatkozatok aláírására és szkennelt formában történő
feltöltésére. Minden dokumentum elektronikusan kerül archiválásra.



A befogadó nyilatkozattal egyidőben a hallgató elkészíti az egyéni fejlődési és tanulási tervét,
melyben megtervezi a gyakorlatát.




A gyakorlat ideje alatt vezeti a naplót, majd megírja a záró reflexiót.



A gyakorlat értékelése űrlapon történik, melyet a hallgató megkap.

A gyakorlat ideje: 30 óra. Ennek teljesítését követően kerülhet sor a befogadó szervezet által
igazolás kiállítására, melyet a hallgató a záró dokumentációval együtt tölt fel.

