A gyakorlati naplóval kapcsolatos követelmények
A gyakorlati napló vezetésének célja: A gyakorlaton szerzett ismeretek írásban való rögzítése olyan
formában, hogy a napló alkalmas legyen a tanultak felidézésére, a gyakorlati technikus vizsgára való
felkészülésre. A napló önálló elkészítése egyúttal a naplózott ismeretek megszilárdítását is szolgálja.
1. A naplózáshoz A5 formátumú, keményfedelű, 100 lapos füzetet kell használni.(Spirálfüzet
nem elfogadható!)
2. A nyári gyakorlatok és a tanulmányutak naplózása ugyanilyen, de másik füzetbe történjen.
3. A tanuló nevét, osztályát és a napló jellegét a borítón jól láthatóan fel kell tüntetni.
Például:

illetve

Kovács József

Kovács József

10. B

10. B

Tantárgyi gyakorlati napló

Nyári gyakorlati és tanulmányúti napló

Ha a borító felülete nem alkalmas olvasható feliratozásra, akkor a borítóra címkét kell
ragasztani!
4. Minden gyakorlatot illetve napot új oldalon kell kezdeni.
5. Minden gyakorlat illetve nyári gyakorlati vagy tanulmányúti nap naplózását az alábbi fejléc
megírásával kell kezdeni:
 A gyakorlat illetve a nap sorszáma
 A gyakorlat témája
 A gyakorlat helyszíne
 A gyakorlat ideje
 A gyakorlat vezetője
Például:
12. gyakorlat (vagy 4. nap)
Témája: Törzskiválasztó gyérítés jelölése
Helyszíne: Károly-magaslat, Sopron 4 A erdőrészlet
Ideje: 2016. március 24.
Vezetője: Kiss István
6. A naplót a gyakorlaton készült saját jegyzet alapján, saját kézírással kell elkészíteni.
7. A naplóban a gyakorlatokat azok időrendi sorrendjében kell vezetni.
8. A gyakorlat naplózásának határideje a következő gyakorlati nap.

9. Hiányzás esetén a gyakorlat naplózását egy csoporttárs naplójának lemásolásával kell
teljesíteni. Ilyenkor még a fejléc előtt le kell írni a hiányzás tényét, okát és azt, hogy kinek a
naplóját másolta a hiányzó.
Például:
12. gyakorlat
Erről a gyakorlatról betegség miatt hiányoztam. A naplót Szabó Zoltánéról másoltam.
10. A naplózás tartalmi követelményei
 A gyakorlat témája olyan részletességgel legyen kidolgozva, hogy a napló alkalmas
legyen a gyakorlati vizsgára való felkészülésre.
 Felismerés gyakorlatok esetén az először tárgyalt, új fajok felismerési bélyegeit le kell
írni. A már korábban megismert fajok gyakorlásáról elegendő fajlistát készíteni.
 Ha történt balesetelhárítási oktatás, akkor ennek módja és tartalma kerüljön a
naplóba.
 Az időjárási, terepi körülmények, illetve ezeknek a munkára gyakorolt hatása is
jelenjenek meg a naplóban.
 A gyakorlat lefolyása, szervezése, az esetleg felmerülő problémák is legyenek leírva.
 Az ellenőrzés, felelés módja, tárgya, a kapott érdemjegy szintén naplózandó.
 Felismerési gyakorlaton az ellenőrzés során felismerendő fajokat fel kell sorolni. A fel
nem ismert vagy hibásan meghatározott fajok felismerési bélyegeit a naplóban le kell
írni.
 A napló tartalmazzon szakmai jellegű saját megfigyelést is.
11. A naplók ellenőrzése
 A tantárgyi gyakorlati naplót a tanulóknak minden szakmai tanórára és gyakorlatra
magukkal kell hozni. Az órákon a szakmai tanárok a naplóvezetést ellenőrzik. Aki a
naplót a 8. pontban leírt határidőre nem készíti el, gyakorlatból elégtelent kap, s az
ellenőrző tanár a pótlásra egy héten belüli határidőt jelöl ki.
 Aki ellenőrzéskor nem tudja a naplóját átadni, gyakorlatból elégtelent kap. A napló
leadására az ellenőrző tanár egy héten belüli új határidőt jelöl ki.
 Az ellenőrző tanár a naplózást tartalom és külalak jeggyel értékeli. A tartalom jegy a
szakmai gyakorlatokhoz, a külalak jegy az írásbeli munkák formájához kerül beírásra.
 A hiányos vagy hibás naplózás kiegészítésére, javítására vagy újra írására az ellenőrző
tanár utasítást ad egy héten belüli határidővel.
 Aki félévkor illetve év végén hiánytalan és elfogadható minőségű gyakorlati naplót
nem tud bemutatni, annak szakmai gyakorlatból félévi illetve év végi jegye
elégtelen. A nem elfogadott gyakorlati napló miatti év végi elégtelen osztályzat a
javítóvizsga során bemutatott megfelelő naplóval javítható.

