Tisztelt Hallgatók!
Az elmúlt napokban elkezdtünk azon dolgozni, hogy a kialakult helyzet ellenére, hogyan tudnánk
Önöket mégis segíteni a közösségi gyakorlat teljesítésében. Az alábbiakban ezekről, a gyakorlat
teljesítésének lehetőségeiről szeretnénk Önöket tájékoztatni.
Az elmúlt napok történései számtalan kihívás, nehéz helyzetek sora elé állították az iskolákat, a
digitális oktatás megszervezése, annak kivitelezése pedig hallatlan munkát jelent az iskolák
számára. Úgy éreztük, a mi felelősségünk is, hogy amiben segíthetünk, abban támogatást kínáljunk
az iskoláknak, miközben az Önök gyakorlatát is szeretnénk felelősen segíteni.
E két cél összekapcsolásával szeretnénk Önöknek az alábbi teljesítési lehetőséget felajánlani.
A közösségi gyakorlat teljesítéseként – a kialakult országos helyzetre való tekintettel – az
alábbiakban részletezett keretek között elfogadunk olyan pedagógiai tevékenységeket, melyek
iskolák, tanárok munkáját segítik a digitális oktatás megvalósításában.
Ennek támogatására megkerestünk iskolákat, és felmértük, hogy az általunk felajánlott
lehetőségek közül mely területeken lenne leginkább szükségük támogatásra.
Az iskolák visszajelzései alapján erről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket: jelen helyzetben az
iskolák és a hallgatók megkeresése közel egyidőben zajlik, ezért az általunk megkeresett iskolák
igényei alapján tudunk Önöknek támogatást nyújtani a gyakorlat teljesítésére, ebben kérjük szíves
megértésüket.
Milyen segítségekre gondoltunk?

1. A közösségi gyakorlat teljesítése a digitális oktatásra való átállás támogatásával az
ELTE által felkeresett iskolákban, vagy egyénileg megkeresett iskolákban

Az alábbi tevékenységeket támogatjuk és fogadjuk el a közösségi gyakorlat teljesítéseként.

 Egy-egy iskola, szaktanár számára digitális tananyagok készítése, segítségnyújtás a
digitális oktatás megvalósításában.
Ez azt jelenti, hogy minden olyan tevékenység elfogadható közösségi gyakorlati
tevékenységként, mely az iskolákban egy-egy kolléga mellett, a vele egyeztetett módon és
az ő szakmai igényeihez illeszkedő digitális tananyagok készítésére irányul (például egyegy tematikus egységhez kapcsolódó prezentációk, feladatlapok, egyéb tanulást segítő
anyagok készítése).
A gyakorlat keretei között minimális elvárás egy tematikus egység (például kb. 8 tanítási
óra végigkísérése, az ahhoz kapcsolódó digitális tananyagok elkészítése, a befektetendő
min. 20 órának megfelelően.)

 A tananyagok készítése mellett, az online kommunikáció lehetőségeit kihasználva,
segíthetnek kisebb csoportok, egy-egy tanuló személyre szabott tanulásában, digitális
oktatásában (például korrepetálással, gyakorlással, az önálló tanulás támogatásával),
szintén az iskola igényeihez igazodva, a velük egyeztetett módon.
Elvárás, hogy az egyéni tanulás támogatásával a csoportokkal/tanulóval min. 13-15 órát
töltsenek, az órákra való felkészülésnek (az adminisztrációra, reflexiókra megengedett 10
órán túl, további maximális 5 óra számolható el.)
 A gyakorlat teljesítésének egy további lehetősége, hogy az iskolával egyeztetett módon
egy-egy osztályfőnök mellé bekapcsolódva (szintén online formában) segíthetik az
osztályközösség erősítését kisebb csoportokban zajló beszélgetésekkel a gyerekek
mindennapjairól, a közösség egymásról tudásának élményét erősítve.
Elvárás, hogy a csoportokkal min. 13-15 órát töltsenek, az órákra való felkészülésnek (az
adminisztrációra, reflexiókra megengedett 10 órán túl, további maximális 5 óra számolható
el.)

A fentiekben részletezett tevékenységek vegyes felosztásban is végezhetők.

 Amennyiben úgy érzik, saját lakóhelyükön van olyan intézmény, amelynek szintén értékes
volna hasonló segítség, úgy természetesen mód van arra is, hogy egyénileg választott
iskolában teljesítsék a fent leírt tevékenységek valamelyikével a gyakorlatot.

Ezúton szeretnénk azonban felhívni figyelmüket arra, hogy jelen helyzetben csak a fent leírt
tevékenységeket tartjuk elfogadhatónak és támogathatónak. Kérjük megértésüket és
együttműködésüket abban, hogy – jelen keretek között – más jellegű tevékenységek egyéni
elbírálására és mérlegelésére nincs lehetőségünk.
A gyakorlat teljesítése során keletkező digitális tananyagokat, más az iskolával közös munkát
dokumentáló produktumokat kérjük kötelezően csatolni a gyakorlat végén benyújtandó záró
dokumentáció mellé. Amennyiben Ön további kurzusokon/gyakorlatokon is a digitális oktatást
támogató tevékenységet is végez, az egyes gyakorlatoknak/kurzusteljesítéseknek el kell különülniük
egymástól, azonos produktumok nem nyújthatók be, ezek ellenőrzésére/összehasonlítására a jogot
fenntartjuk.

2. A közösségi gyakorlat teljesítése online tanulás támogatással
Azok számára, akik a közösségi gyakorlatot egyébként is online korrepetálás, egyéni tanulás
támogatásával kezdték teljesíteni, ezúton jelezzük, továbbra is teljesíthetik a gyakorlatot, azonban

KIZÁRÓLAG ilyen keretek között, tehát a személyes találkozást, jelenlétet igénylő tevékenységek
továbbra SEM engedélyezettek.
[Erről lásd az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. március 13-ai
tájékoztatójának II.5. pontja: https://www.elte.hu/dstore/document/4606/ELTE-JOKT-2020-0312.pdf]

A JELENTKEZÉS MENETE
A felkínált közösségi gyakorlati tevékenység teljesítésére az alábbi lépések betartásával
jelentkezhet.
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A közösségi gyakorlat teljesítése a digitális oktatásra való átállás támogatásával az
ELTE által felkeresett iskolákban, vagy egyénileg megkeresett iskolákban

Lépések:
1. Kérjük, a gyakorlatra az alábbi kérdőív kitöltésével jelentkezzen, és várja meg az
oktatói jóváhagyást: https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_aVhZCjQUy5R46A5
2. Az oktatói jóváhagyást követően töltse ki saját adataival az erre a célra módosított
Befogadó nyilatkozatot.
3. A kitöltött Befogadó nyilatkozatot emailben juttassa el az adott intézmény
igazgatójához. Az igazgatókat arra kérjük, hogy az általa jóváhagyott befogadó
nyilatkozatot küldje el a czeto.krisztina@ppk.elte.hu címre, ezzel megerősítve a
gyakorlat befogadását.
A befogadó nyilatkozatot nem szükséges nyomtatni, aláírni, annak hitelességét az igazgatói
visszaküldés és email igazolja. Az email-ben nem szükséges szövegezés.
Kérjük Önöket, hogy jelen helyzetben ne nehezítsük az iskolák mindennapjait
adminisztrációs terhekkel, így különös figyelmet fordítsanak a megfelelő nyomtatvány
használatára.
4. Végezze a gyakorlatot az iskolával szoros online együttműködésben.
5. A gyakorlati órák teljesítése után töltse ki saját adataival az erre a célra módosított
Igazolást.
Az Igazolást emailben juttassa el az adott intézmény igazgatójához. Az igazgatókat
arra kérjük, hogy az általa jóváhagyott igazolást küldje el a
czeto.krisztina@ppk.elte.hu címre, ezzel megerősítve a gyakorlat teljesítését.
Az Igazolásokat nem szükséges nyomtatni, aláírni, annak hitelességét az igazgatói
visszaküldés és email igazolja. Az email-ben nem szükséges szövegezés.
Kérjük Önöket, hogy jelen helyzetben ne nehezítsük az iskolák mindennapjait
adminisztrációs terhekkel, így különös figyelmet fordítsanak a megfelelő nyomtatvány
használatára.
6. Nyújtsa be a gyakorlati dokumentációt értékelésre.
Ezúton nyomatékosan is felhívjuk figyelmüket, hogy a nyomtatványok kezelésének rendjét
leszámítva, a közösségi gyakorlat követelményei egyéb tekintetben NEM változtak.

Szintén felhívjuk azoknak a hallgatóknak a figyelmét, akik a közösségi pedagógiai gyakorlattal
párhuzamosan további gyakorlatokat is végeznek, hogy a gyakorlati tevékenységek
elszámolásában nem lehet átfedés. A két gyakorlat elvárt óraszámában végzett tevékenységeknek
átlátható, ellenőrizhető módon el kell különülniük egymástól.

2

A közösségi gyakorlat teljesítése on-line tanulás támogatással

Kérjük, akik a közösségi gyakorlatot egyébként is online korrepetálás, egyéni tanulás
támogatásával
tervezték
teljesíteni
az
alábbi
linken
jelezzék:
https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_aVhZCjQUy5R46A5

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK A TELJESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL
1. Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy a közösségi gyakorlat csak és kizárólag a fent
leírt tevékenységekkel teljesíthető.

2. Hangsúlyozzuk a személyes találkozás nélkülözésének fontosságát! Sem a tanulókkal
való közös munka, sem az iskolák képviselőjével, sem a tanárokkal való egyeztetés nem
történhet személyes, fizikai jelenlétet igénylő megbeszélések keretében. A közösségi
gyakorlat kizárólag és kötelezően on-line térben zajlik.
3. A gyakorlat regisztrációjához és megkezdéséhez szükséges lépések betartása, az oktatói
jóváhagyás kivárása kötelező, amennyiben ez nem történik meg, a gyakorlat teljesítését és
annak értékelését megtagadjuk!
4. A kurzus hivatalos felülete továbbra is a https://moodle.elte.hu/ Emailben kizárólag az
intézmények vezetői részéről megküldött dokumentumokat fogadjuk.
5. Felhívjuk figyelmüket az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. március
13-ai tájékoztatójának XVIII.1. pontjára, mely szerint a megfogalmazott intézkedések
kötelező jellegűek.

