Változások a szakmai gyakorlatról készítendő beszámolókban

A szakmai gyakorlatról egy írásbeli és egy szóbeli beszámolót kell készítenetek. Az írásbeli beszámoló
egy megadott szempontok szerint és formátumban készített összegzés, a szóbeli pedig egy –
ugyancsak megadott szempontrendszer szerint elkészített – prezentáció.

Írásbeli beszámoló
Az írásbeli beszámolót a lenti szempontok alapján a következők szerint kell megírni:








A beszámoló gépelve, TIMES NEW ROMAN 12-es betűkkel, 1,5-ös sorközzel, 2,5 cmes margókkal készítendő.
Az első lap a címoldal, melyre a következők kerüljenek:
o Név
o Osztály
o Iskola neve
o Gyakorlati hely (cég neve és fotó a helyszínről) Ez egy olyan jellemző és
informatív kép legyen, amiről a cég és tevékenysége egyértelműen
beazonosítható.
o Gyakorlat időtartama (mettől meddig tartott)
o Ez az oldal nem számít a terjedelembe.
A beszámoló szöveges része 6-7 oldal terjedelmű legyen a megadott formátumban.
Tartalmazzon heti kb. 1-1 oldalt az aktuálisan a általatok ellátott feladatokról,
valamint a lenti szempontok szerinti összegző értékeléseket.
A beszámolóba kerülhetnek képek, de mellékletként kell őket csatolni és a szöveges
tartalomba nem számítanak bele.
Az elkészült beszámolókat augusztus 31-ig kell az iskolába, az osztályfőnöknek
eljuttatnotok, ő gyűjti és adja át azokat az értékelő tanárnak.

Szempontok az írásbeli beszámolóhoz:
1. A cég és azon belül a gyakorlati hely rövid bemutatása: A cég profilja, tevékenységei, ehhez
az adott gyakorlati hely hogyan kapcsolódik?
2. Milyen mértékben ismerted fel és tudtad használni a tanórákon tanultakat a gyakorlat során?
Tapasztaltál-e olyat, amit a tanultaktól jelentősen eltérően végeznek vagy bizonylatolnak?
Mit gondolsz, ennek mi lehet az oka?
3. Milyen mértékben és milyen irányban változott az elköteleződésed a választott
szakirány/szakma felé?
4. Milyen új ismereteket és gyakorlati jártasságokat szereztél?
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5. Hogyan értékeled a gyakorlati helyen a munkafolyamatokban megjelenő személyi
kapcsolatokat és együttműködést?
6. Fejlődött-e a teherbírásod, koncentrációs készséged, kitartásod, és ha igen, milyen
mértékben?

Prezentáció
A prezentáció 6+1 db szöveges diából álljon a következők szerint:
Szempontok a prezentációhoz:
1) Cég bemutatása 1 dia
2) Mi a cég fő profilja, milyen egyéb melléktevékenységeket végeznek ott
még? 1 max. 2 dia
3) Hogyan kapcsolódtak össze az iskolában tanult elméleti ismeretek a
gyakorlaton tapasztaltakkal? Tapasztaltál-e olyat, amit a tanultaktól
jelentősen eltérően végeznek vagy bizonylatolnak? Mesélj róla! Mit
gondolsz, ennek mi lehet az oka? 1-2 dia
4) Képekkel szemléltesd, milyen tevékenységeket végeztél az elmúlt négy
hét során. 1, de legfeljebb 2 dia. A képeknek szemléltetniük kell az egész
havi tevékenységet, nem készülhetnek egyetlen napon.
5) Röviden beszélj arról, amit nagyon érdekesnek és/vagy tanulságosnak
találtál a gyakorlat során. 1 dia
6) Opcionális szempont: Hogyan fejlődött, modernizálódott a szakmai munka
az adott cégnél? Mi az a munkafolyamat, amelyet ugyanúgy csinálnak,
mint 10 évvel ezelőtt, és mi az, ami alapvetően megváltozott? 1 dia



A címdia és az elköszönés nem számítanak a terjedelembe.
A prezentáció időtartama kb. 5 perc legyen.
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