2020. március 23.

Az ELTE hallgatóinak gyakorlatát támogató vezetőtanárok, mentorok,
konzulens tanárok és a gyakorlóhelyek számára
Kedves Kollégák!
Köszönjük szépen, hogy a nehéz körülmények között is támogatják az ELTE tanár szakos hallgatóinak a
gyakorlatát.
A 2020. tavaszi félévben esedékes szaktárgyi tanítási gyakorlatot és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat
aktuális félévét befejezhetik a hallgatók azáltal, hogy bekapcsolódnak a gyakorlóhelyükön az iskola
távoktatásába. Ez online szaktárgyi és online nem szaktárgyi tevékenységeket egyaránt jelent. Arra kértük a
hallgatókat, hogy legkésőbb március 20-ig ímélben vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot a
vezetőtanárukkal, a mentorukkal, a konzulens tanárukkal, és egyeztessenek vele arról, hogy milyen módon
vehetnek részt az iskola távoktatásában. A közreműködésnek változatos formái lehetnek: az online tanulással
és tanítással, valamint az online szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok
elvégzése, online tanulási egységek tervének és anyagainak az elkészítése, a gyerekekkel való online
foglalkozás, online tanulói munkák támogatása és értékelése stb.
A szaktárgyi tanítási gyakorlat teljesítéséről a további tudnivalókat a következő oldalon olvashatják:
https://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2020/03/Tudnivalok_rovid_hosszu_gyak_2020_03_22.pdf
A körülményekhez igazított, kitöltendő új dokumentumokat itt találják meg:
https://tkk.elte.hu/szaktargyi-tanitasi-gyakorlat/
Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítéséről a további tudnivalókat a következő oldalon olvashatják:
https://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2020/03/Tudnivalok_rovid_hosszu_gyak_2020_03_22.pdf
A körülményekhez igazított, kitöltendő új dokumentumokat itt találják meg:
https://tkk.elte.hu/osszefuggo-egyeni-iskolai-gyakorlat/
A kitöltött dokumentumokat a hallgatóknak kell feltölteniük a Canvasban. Egyetlen dokumentumot sem
kérünk a Tanárképző Központba papíralapon elküldeni. Ha nehézséget jelent Ön számára a dokumentumok
nyomtatása, aláírása és beszkennelése, akkor ebben a félévben elfogadjuk a dokumentumokat úgy is, ha a
számítógéppel beírt neve mellé az s. k. rövidítést írja, és pdf-ben elküldi a hallgatónak feltöltésre.
Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az ELTE honlapján, valamint a Tanárképző Központ oldalán a
hallgatóknak és a tanároknak szóló friss híreket:
https://tkk.elte.hu/frissinformaciok/
https://tkk.elte.hu/friss-hirek/
Az e félévre szóló szerződéseket folyamatosan intézzük, kérjük a türelmüket. A már megkötött szerződések
érvényesek maradnak. Köszönjük szépen az együttműködésüket. Mindenkinek jó egészséget és sok erőt
kívánunk az előttünk álló feladatokhoz.
Tisztelettel és köszönettel:
Antalné Szabó Ágnes
főigazgató

