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1. 

Választott műveltségi területének megfelelően tematikus terv, melyben a hallgató leírja, hogy 

a megtartott szakórák alatt mely tananyagokat milyen szempontok figyelembe vételével, mely 

szervezési módok és készségfejlesztési eljárások alkalmazásával kívánt elvégezni, illetve 

végzett el (ha releváns nem csak az órai munka, hanem a házi feladat megjelölésével is), s 

ezek által milyen kompetenciák fejlesztésére került sor (kb. 2 oldal); 

Műveltségterületenként 1 db 

Ha nemzetiségi szakirányos a hallgató, akkor szakirányának megfelelő nyelven készíti el. 

2. 

Hat db óravázlat, mindegyik után az óráról készült egy oldalas önreflexióval. Egy esetében 

viszont a segédanyagok és a táblakép csatolása is szükséges; 

Nemzetiségi szakirányos hallgató esetében 3 magyar nyelvű 3 nemzetiségi nyelvi óravázlat 

a szakvezető/mentor aláírásával 

3. 

Összegző tanulmány - Szakmai hitvallás a hallgató tanítói szemléletéről, a tanítói hivatásról 

alkotott nézeteiről, valamint a személyes erősségeiről és a fejleszteni kívánt területekről, első 

sorban saját reflexió, valamint a két gyakorlat során kapott vezetőtanári- és mentortanári 

visszajelzések és értékelések alapján 

Terjedelem 7000 karakter 

4. 

Források: tankönyvek, segédkönyvek, szakmai anyagok, irodalmi művek, rendeletek, stb. 

jegyzéke, amit az összefüggő tanítási gyakorlat során használt. 

5. 

Bibliográfia: 5-10 diszciplináris és pedagógiai-módszertani szakirodalom felsorolása (könyv, 

cikk), amely a portfolió összeállítójának tanítói munkáját elméletileg megalapozta, oktatói-

nevelői szemléletének alakulását meghatározta. 

A felsorolt művek alapos ismerete szükséges, mivel ezekkel kapcsolatban a Záróvizsga 

Bizottság kérdéseket fogalmaz meg. 

 

A portfólió valamennyi részét egyetlen fájlba összefűzve a Moodle rendszerbe szükséges 

feltöltenie, melynek határideje: 2022. december 19. 16:00 óra 

 



6. 

Záróvizsga: 2023. január 10. 

- Követelmény a NAT ismerete 

- A hallgató a záróvizsga időpontja előtt egy héttel kihúzza azt a NAT szerinti 

műveltségterületet, amellyel kapcsolatban a záróvizsga napján majd konkrét tervezési 

feladatot fog kapni. 

- A záróvizsga napján a hallgató kihúzza a műveltségterülethez kapcsolódó konkrét 

tananyagot, valamint az osztályt, illetve információkat kap az osztály összetételéről. 

- A vizsga részeként ismerteti óravázlatát, s a benne foglaltakat pedagógiai, pszichológiai és 

módszertani ismereteire alapozva támasztja alá. 

 

A portfólióval kapcsolatban további kérdéseikkel Szabóné Dr. Balogh Ágota 

dékánhelyetteshez fordulhatnak a szabone.balogh.agota@gfe.hu e-mail címen. 
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