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Oktató neve, aki a konzultációt tartja:
Látogatott tantárgy:
Látogatás időpontja:
Látogató neve, tanszéke:
Látogató munkaköre:
Kérjük, hogy a legalább fél oldal terjedelemben írja meg tapasztalatait a látogatott óra kapcsán.
Ebben segítséget nyújthat az alábbi szempontrendszer, de más tényezőket is figyelembe vehet.
A hospitálás célja a tapasztalatszerzés egyrészt a látogató részére, másrészt visszajelzés a
látogatottnak, hogy javaslataival segítse az oktató munkáját.
1. A gyakorlati foglalkozás, konzultáció
 Mennyire volt érthető a korrektúra, az egyéni szakmai konzultáció, szervesen kapcsolódott-e
az éppen aktuális problémához, feladatkörhöz?
 Milyennek értékeli az elhangzottak szakmai tartalmát? (Ha nem ért a területhez, akkor
laikusként mennyire tudta követni?)
 Mennyire használt az oktató szakmai, esetleg művészettörténeti példákat, párhuzamokat?
 Az oktató ad-e lehetőséget a hallgatóknak, hogy kérdéseket tegyenek fel?
2. A hallgatók
 Megértik-e, elfogadják-e és alkalmazzák-e a korrektúra során elhangzottakat? (Interaktivitás,
kapcsolat a hallgatókkal)
 Mennyire kommunikatívak, mennyire reagálnak az elmondottakra, kialakul-e beszélgetés,
milyen jellegű a kommunikációjuk?
 Hány hallgató vett részt az órán és az órarend szerint hányan vették fel ezt az órát?
3. Az oktató
 Milyen volt az oktatóról az összbenyomás?
 Milyen volt az oktató felkészültsége?
 Milyen volt a tanár fogalomhasználata, mennyire igazodnak a tanár szakkifejezései a hallgatók

képességeihez?



A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt jellemző a konzultációra?
Az oktató hogyan gazdálkodott a rendelkezésre álló idővel?

4. Módszertan
 Milyen motivációs eszközöket alkalmazott az oktató a korrektúra során?
 Milyen módszert, eszközöket használt a gyakorlathoz kapcsolódó téma későbbi, egyéni
feldolgozásához?

5. Óraszervezés
 Milyen pozitívumokat emelne ki a látott tanórából, mik azok a – tartalmi, módszertani stb. –
elemek, amelyeket akár más oktatók számára is javasolna?
6. Angol nyelvi kompetencia (ha a látogatott konzultáció angol nyelvű)
 Mennyire beszélt az oktató érthetően, jól követhetően angol nyelven?
Észrevételek, tapasztalatok
Kérjük, minimum fél oldalban összegezze az órával kapcsolatos észrevételeit, melyhez segítséget
nyújt a fenti szempontrendszer:

A látogató által szerzett tapasztalatok beépítése:
 Mit tudok hasznosítani a jövőben a saját óráimon abból, amit láttam, miben inspirált a
meglátogatott órája?
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