A SEMMELWEIS EGYETEM PETŐ ANDRÁS KAR KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI
KÖZPONT GYAKORLÓTERÜLETEINEK LÁTOGATÁSI SZABÁLYAI ÉS ILLEMTANA
Tisztelt Hallgatók!
A Konduktív Pedagógiai Központ területei a hallgatók gyakorlati képzésének helyszínei. Az
egyes területek működését különböző törvények és szabályok határozzák meg. A szakmai,
pedagógiai munkát a Helyi Nevelési Program foglalja össze. Az intézmény zökkenőmentes és
biztonságos működését pedig az ún. Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Ennek
részét képezi a „HÁZIREND”, melynek betartása kötelező minden látogató számára. Az
alábbiakban összefoglaltuk azokat a viselkedési, higiénés és biztonsági szabályokat,
melyekhez a gyakorlatok során alkalmazkodniuk kell.
1. Ahhoz, hogy megkezdhessék tevékenységüket a gyerekek között, rendelkezniük kell
érvényes (évente megújításra kerülő) Egészségügyi Könyvvel.
2. A gyerekek között ún. váltóruha, váltócipő használata kötelező (lásd: Gyakorlaton
való megjelenés kódexe).
3. A gyermekek, felnőtt kliensek és a szülők már a kezdetektől nevelőként tekintenek
Önökre, ezért a megfelelő öltözet, ápoltság, haj- és körömviselet, viselkedés
példaértékű kell hogy legyen!
4. Hospitálás alkalmával beszélgetéssel ne zavarják a nevelési folyamatot, ez
figyelemelterelő a gyermekek számára.
5. A mobiltelefonok használata a gyakorlati idő alatt szigorúan tilos!
6. Szelfik készítése a gyakorlati idő alatt nem megengedett. A neveltekkel, kliensekkel
készített szelfik közösségi oldalakon, publikációkban való megjelenítéséhez a szülők,
felnőtt kliensek engedélye szükséges.

7. A köszönés a gyerekekkel, a szülőkkel és a dolgozókkal való kapcsolat
megteremtésének elvárt alapja.
8. A gyakorlatról késni nem lehet, a gyermekeket, szülőket megvárakoztatni, a
folyamatban lévő programokat megzavarni tilos! Késés esetén a csoportban
alkalmazott szabályok szerint a kiesett időt pótolni kell!

9. A gyakorlati idő befejeztével a gyermeket nem hagyjuk ott a tevékenyég közben,
megszakítva a nevelési folyamatot (már a tevékenység előtt mást irányítunk a
gyermekhez, vagy befejezzük a folyamatot, ha tudjuk, hogy közben el kell mennünk),

az általunk használt eszközöket elpakoljuk, a csoportszobát, tantermet rendben
hagyjuk.
10. Vegyék figyelembe, hogy a gyakorlaton látottak, átéltek pótolhatatlanok, ezért
hiányozni csak nagyon indokolt esetben lehet. A hiányzásról értesíteniük kell a
gyakorlatvezető konduktort. Betegség esetén lehetőleg 12 órával a gyakorlat
megkezdése előtt jelezzék távollétüket a csoportból. Pótlásra a vizsgaidőszakban van
lehetőség.
11. A gyakorlóterület dokumentumainak megismerése alapvető feladat! Azok másolása,
elvitele és az abban szereplő adatok megosztása 3. személlyel tilos!
12. A hospitálások, egyéni és csoportos módszertani/tanítási gyakorlatok során, a
személyi anyagok áttanulmányozása kapcsán sok olyan információt szereznek a
gyerekekről, a családokról, melyek nem publikusak, csak a gyerekek jobb
megismerését szolgálják. Ezek továbbítása más, illetéktelen személy számára tilos.
Önökre is érvényes a pedagógusokra érvényes titoktartási kötelezettség a
személyiségi jogok védelme érdekében.
13. Ha kérdésük van a gyakorlóterületen tapasztaltakkal kapcsolatban: kérdezzenek!
Kérjék a gyakorlatvezető konduktorok, konduktorok segítségét, véleményét!
14. Javasoljuk, hogy a csoportokban készítsenek jegyzeteket, feljegyzéseket, mert az a
hallgató saját munkáját segíti.
15. Az előírt vázlatok, előkészületi vázlatok, tervezetek leadásának késedelme,
elmulasztása esetén nem végezhetik el a tervezett tevékenységet a gyerekekkel, így
gyakorlati munkájuk elfogadhatatlannak minősül (lásd: Határidők). A hallgató
felelőssége, hogy a vázlatai kijavításra kerüljenek!
16. Az egyéni konzultáció ideje nem feltétlenül esik egybe a gyakorlati idővel, de
időpontjának alkalmazkodnia kell a hallgatók órarend szerinti beoszthatóságához. A
konzultáció a szakmai fejlődésüket segíti, ezért érdemes élni ennek lehetőségével.
17. Nevelőmunkájuk során felelősséggel használhatják a gyakorlóterületek,
csoportszobák helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit, vigyázzanak a gyerekek
személyes tárgyaira!
18. A dohányzás tilos az egész intézmény területén!
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