A portfólió követelményei történelemből (rövid ciklusú képzések)
ALAPKÉPZÉST KÖVETŐEN
1. Személyes adatok, szakmai bemutatkozás
-Töltsenek fel igazolványképet a portfólió felületére.
-Töltsék ki a személyes adatokat.
-Írjanak egy 1-2 oldalas szakmai önéletrajzot (pdf vagy Word-dokumentum), mely a
szokásos elemeket tartalmazza, különös tekintettel a munka világában szerzett tapasztalatokra,
illetve az esetlegesen meglévő oktatási/pedagógiai tapasztalatokra.
2. Tanítási gyakorlat
-A gyakorlóiskolai gyakorlatról a zárótanítás teljes anyaga önreflexióval, további 4 óra
anyaga és 4 hospitálási jegyzőkönyv.
-A külső tanítási gyakorlatról egy kb. 1 oldalas intézménybemutatás, 10 óra teljes anyaga
(melyek alkossanak tematikus "láncot", tehát 2-3 témából kerüljön be témánként 3-4
egymásra épülő óra teljes anyaga); az egyik témáról tematikus terv, 5 hospitálási
jegyzőkönyv, minden órához rövid (0,5 oldal) reflexióval, egyéb tevékenység (történelemhez
kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység) leírása önreflexióval (kb. 2 oldal).
Fontos, hogy az IKT-kompetenciák és a tanórai értékelés épüljön be az órákba. Előbbiről
önreflexiót (kb. 1 oldal), utóbbiról esszét (kb. 1 oldal) kell írni, illetve egy mérőeszközt is bele
kell tenni az anyagba.
3. Dokumentumok a képzésről
-Minden módszertani beadandó
-Minden tanári vonatkozású diszciplináris beadandó
-TDK, konferenciaelőadás stb. (ha van)
4. Reflexió a képzés egészével kapcsolatban
-Ez a tanári kompetenciák mentén tartalmazza a motivációkat, a képzés elméleti, gyakorlati,
módszertani oldalának értékelését, a belső-külső gyakorlat értékelését, és azt, hogy a hallgató
honnan hová jutott.
Tisztelt Hallgatók!
Az egyes dokumentumokról részletesen beszélünk az órák keretében. Ha ennek ellenére
kérdésük van, írjanak a varkonyi.peter@uni-eszterhazy.hu címre.

TANÍTÓ VÉGZETTSÉGGEL
1. Személyes adatok, szakmai bemutatkozás
-Töltsenek fel igazolványképet a portfólió felületére.
-Töltsék ki a személyes adatokat.
-Írjanak egy 1-2 oldalas szakmai önéletrajzot (pdf vagy Word-dokumentum), mely a
szokásos elemeket tartalmazza, különös tekintettel a munka világában szerzett tapasztalatokra,
illetve az esetlegesen meglévő oktatási/pedagógiai tapasztalatokra.
2. Tanítási gyakorlat
-A gyakorlóiskolai gyakorlatról a zárótanítás teljes anyaga önreflexióval, további 3 óra
anyaga és 1 hospitálási jegyzőkönyv.
-A külső tanítási gyakorlatról egy kb. 1 oldalas intézménybemutatás, 4 óra teljes anyaga; egy
tematikus terv, 1 hospitálási jegyzőkönyv, minden órához rövid (0,5 oldal) reflexióval,
opcionális: egyéb tevékenység (történelemhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység) leírása
önreflexióval (kb. 2 oldal).
Fontos, hogy az IKT-kompetenciák és a tanórai értékelés épüljön be az órákba. Előbbiről
önreflexiót (kb. 1 oldal), utóbbiról esszét (kb. 1 oldal) kell írni, illetve egy mérőeszközt is bele
kell tenni az anyagba.
3. Dokumentumok a képzésről
-Minden módszertani beadandó
-Minden tanári vonatkozású diszciplináris beadandó
-TDK, konferenciaelőadás stb. (ha van)
4. Reflexió a képzés egészével kapcsolatban
-Ez a tanári kompetenciák mentén tartalmazza a motivációkat, a képzés elméleti, gyakorlati,
módszertani oldalának értékelését, a belső-külső gyakorlat értékelését, és azt, hogy a hallgató
honnan hová jutott.
Tisztelt Hallgatók!
Az egyes dokumentumokról részletesen beszélünk az órák keretében. Ha ennek ellenére
kérdésük van, írjanak a varkonyi.peter@uni-eszterhazy.hu címre.

ADOTT TANÁRSZAK SZERINTI NEM TANÁR SZAKON SZERZETT
MESTERFOKOZAT BIRTOKÁBAN
1. Személyes adatok, szakmai bemutatkozás
-Töltsenek fel igazolványképet a portfólió felületére.
-Töltsék ki a személyes adatokat.
-Írjanak egy 1-2 oldalas szakmai önéletrajzot (pdf vagy Word-dokumentum), mely a
szokásos elemeket tartalmazza, különös tekintettel a munka világában szerzett tapasztalatokra,
illetve az esetlegesen meglévő oktatási/pedagógiai tapasztalatokra.
2. Tanítási gyakorlat
-A gyakorlóiskolai gyakorlatról a zárótanítás teljes anyaga önreflexióval, további 3 óra
anyaga és 1 hospitálási jegyzőkönyv.
-A külső tanítási gyakorlatról egy kb. 1 oldalas intézménybemutatás, 4 óra teljes anyaga; egy
tematikus terv, 1 hospitálási jegyzőkönyv, minden órához rövid (0,5 oldal) reflexióval,
opcionális: egyéb tevékenység (történelemhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység) leírása
önreflexióval (kb. 2 oldal).
Fontos, hogy az IKT-kompetenciák és a tanórai értékelés épüljön be az órákba. Előbbiről
önreflexiót (kb. 1 oldal), utóbbiról esszét (kb. 1 oldal) kell írni, illetve egy mérőeszközt is bele
kell tenni az anyagba.
3. Dokumentumok a képzésről
-Minden módszertani beadandó
-Minden tanári vonatkozású diszciplináris beadandó
-TDK, konferenciaelőadás stb. (ha van)
4. Reflexió a képzés egészével kapcsolatban
-Ez a tanári kompetenciák mentén tartalmazza a motivációkat, a képzés elméleti, gyakorlati,
módszertani oldalának értékelését, a belső-külső gyakorlat értékelését, és azt, hogy a hallgató
honnan hová jutott.
Tisztelt Hallgatók!
Az egyes dokumentumokról részletesen beszélünk az órák keretében. Ha ennek ellenére
kérdésük van, írjanak a varkonyi.peter@uni-eszterhazy.hu címre.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁRI VAGY FŐISKOLAI SZINTŰ TANÁRI
VÉGZETTSÉGGEL AZONOS SZAKTERÜLETEN
1. Személyes adatok, szakmai bemutatkozás
-Töltsenek fel igazolványképet a portfólió felületére.
-Töltsék ki a személyes adatokat.
-Írjanak egy 1-2 oldalas szakmai önéletrajzot (pdf vagy Word-dokumentum), mely a
szokásos elemeket tartalmazza, különös tekintettel a munka világában szerzett tapasztalatokra,
illetve az esetlegesen meglévő oktatási/pedagógiai tapasztalatokra.
2. Tanítási gyakorlat
-A gyakorlóiskolai gyakorlatról a zárótanítás teljes anyaga önreflexióval, további 4 óra
anyaga és 2 hospitálási jegyzőkönyv.
-Tematikus terv
Fontos, hogy az IKT-kompetenciák és a tanórai értékelés épüljön be az órákba. Előbbiről
önreflexiót (kb. 1 oldal), utóbbiról esszét (kb. 1 oldal) kell írni, illetve egy mérőeszközt is bele
kell tenni az anyagba.
3. Dokumentumok a képzésről
-Minden módszertani beadandó
-Minden tanári vonatkozású diszciplináris beadandó
-TDK, konferenciaelőadás stb. (ha van)
4. Reflexió a képzés egészével kapcsolatban
-Ez a tanári kompetenciák mentén tartalmazza a motivációkat, a képzés elméleti, gyakorlati,
módszertani oldalának értékelését, a belső gyakorlat értékelését, és azt, hogy a hallgató
honnan hová jutott.
Tisztelt Hallgatók!
Az egyes dokumentumokról részletesen beszélünk az órák keretében. Ha ennek ellenére
kérdésük van, írjanak a varkonyi.peter@uni-eszterhazy.hu címre.

EGYETEMI VAGY FŐISKOLAI SZINTŰ VAGY MESTERFOKOZATÚ TANÁRI
SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN ÚJABB TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
MEGSZERZÉSE
1. Személyes adatok, szakmai bemutatkozás
-Töltsenek fel igazolványképet a portfólió felületére.
-Töltsék ki a személyes adatokat.
-Írjanak egy 1-2 oldalas szakmai önéletrajzot (pdf vagy Word-dokumentum), mely a
szokásos elemeket tartalmazza, különös tekintettel a munka világában szerzett tapasztalatokra,
illetve az esetlegesen meglévő oktatási/pedagógiai tapasztalatokra.
2. Tanítási gyakorlat
-A gyakorlóiskolai gyakorlatról a zárótanítás teljes anyaga önreflexióval, további 4 óra
anyaga és 2 hospitálási jegyzőkönyv.
-Tematikus terv
Fontos, hogy az IKT-kompetenciák és a tanórai értékelés épüljön be az órákba. Előbbiről
önreflexiót (kb. 1 oldal), utóbbiról esszét (kb. 1 oldal) kell írni, illetve egy mérőeszközt is bele
kell tenni az anyagba.
3. Dokumentumok a képzésről
-Minden módszertani beadandó
-Minden tanári vonatkozású diszciplináris beadandó
-TDK, konferenciaelőadás stb. (ha van)
4. Reflexió a képzés egészével kapcsolatban
-Ez a tanári kompetenciák mentén tartalmazza a motivációkat, a képzés elméleti, gyakorlati,
módszertani oldalának értékelését, a belső gyakorlat értékelését, és azt, hogy a hallgató
honnan hová jutott.
Tisztelt Hallgatók!
Az egyes dokumentumokról részletesen beszélünk az órák keretében. Ha ennek ellenére
kérdésük van, írjanak a varkonyi.peter@uni-eszterhazy.hu címre.

