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JEGYZŐKÖNYV 
zárófoglalkozásáról 

 

óvodapedagógus hallgató  neve:…………………………………………………………… 

Neptun kódja:…………………………………….. 

A zárófoglalkozás időpontja: …………………………………………………………………... 

helye:…………………………………………………………………..………... 

A fejlesztési terület:……………………………………………………………………………. 

téma:……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…. 

A téma előzménye:…………………………………………………………………………….. 

 

A zárófoglalkozásra vonatkozó megjegyzések, észrevételek: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Értékelés:………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

A zárófoglalkozás érdemjegye:……………………………………………………………. 

A jegyzőkönyv kelte: …………………………. 

 

 

………………………………………… P.H. ………………………………………….. 

 a vizsgabizottság elnöke    mentor óvodapedagógus 

 

……………………………………. 

hallgató 
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TÉMAKIJELÖLŐ LAP 

 

 

óvodapedagógus hallgató  neve:…………………………………………………………… 

Neptun kódja:…………………………………….. 

 

A zárófoglalkozás helye  

az óvoda neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

A zárófoglalkozás  időpontja: …………………...……………………………………………... 

   

A fejlesztési terület:……………………………………………………………………………. 

téma:……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………...

.………………………………………………………………………………………………….. 

A téma előzménye:………………………………………………………………………......….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Tanulmányozásra javasolt irodalom:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Egyéb megjegyzés:…...……………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Budapest, …………………………. 

 

 

………………………………………… P.H. ………………………………………….. 

 a vizsgabizottság elnöke    mentor óvodapedagógus 
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Kedves Kolléga! 

Kérjük, hogy a következő kérdőívet töltse ki ezzel is segítve munkánkat! 

 

A GYAKORLATVEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS AZ ÖSSZEFÜGGŐ  

SZAKMAI GYAKORLATRÓL 

 

1. Kérjük aláhúzással jelölje, elegendőnek tartja-e a nyomtatott és a honlapon lévő 

információt a gyakorlatvezetői feladatai elvégzéséhez?  

 

a) igen     b) nem 

 

 

2. Értékelje a gyakorlatot az alábbi 6 fokozatú skálán bekarikázással: 

 

A hallgató pedagógiai- pszichológiai felkészültsége 

 

6  5  4  3  2  1 

 

 

   magas színvonalú     rendkívül hiányos 

 

hozzáállása a gyakorlathoz: (munkafegyelme, -kedve, önkéntes vállalásai stb.) 

 

6  5  4  3  2  1 

 

 

   kiemelkedően jó    érdektelen, hanyag 

 

 

felkészültsége az egyes fejlesztési területeken    

6  5  4  3  2  1 

 

 

   magas színvonalú     rendkívül hiányos 

 

legfelkészültebb a       legkevésbé felkészült a 

.................................................  ……………………………… 

................................................                       ……………………………… 

……………………………….                      ……………………………… 

      fejlesztési területen                      fejlesztési területen 
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nevelési, gondozási módszerei: 
 

6  5  4  3  2  1 

 

 

                       kiemelkedően szakszerűek         alacsony színvonalúak 

 

a gyermekekhez való hozzáállása: 

 

   3  2  1 0 -1 -2 -3 

 

 

 szeretetteljes,    közömbös  elutasító 

 

3. Milyen tapasztalatai voltak a zárófoglalkozáson?  

 

b) pozitív, mert:……………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………. 

c) negatív,mert:………………………………………………………………… 

……………....................................................................................................... 

d) nem ott volt 

 

4. Röviden írja le a hallgató gyakorlatával kapcsolatos legpozitívabb élményét: 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Röviden írja le a hallgató gyakorlatával kapcsolatos legnegatívabb élményét:  

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Kapott-e valamit Ön is hallgatónktól/hallgatónk által a gyakorlatvezetés során? 

 

................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………. 
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7. Szívesen vállalna-e Ön vagy óvodája újra gyakorlatvezetést?  

 

  □       igen 

                 □       nem 

 

Ha igen, kérjük, írja ide saját nevét: 

 

................................................................................................................................................. 

 

óvodája nevét és címét: 

 

................................................................................................................................................. 

 

Kérjük, írja le mi a legjellemzőbb sajátossága óvodájának! 
………………………………………………………………………………………………. 

 

................................................................................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

8. Milyen javaslattal tudná segíteni további munkánkat a gyakorlatok 

szervezésében? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

Köszönjük a képzés érdekében kifejtett, értékes tevékenységét. 
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Kedves Hallgató! 

Kérjük, töltse ki a következő kérdőívet, segítve ezzel munkánkat! 

 

KÉRDŐÍV AZ ÖSSZEFÜGGŐ ÓVODAI GYAKORLATRÓL 

 

1. Milyen szempontok alapján választott gyakorlati helyet? Karikázza be! 

a) óvoda közelsége 

b) óvoda szellemisége, jó híre 

c) óvodapedagógus személye 

d) egyéb:  ……………………………………………………………….. 

 

   

2. Mennyire ítéli eredményesnek gyakorlatát? 

 
 5                       4                       3                          2                       1 

 

 │___________│___________│____________│____________│ 

 

eredményes                                                              eredménytelen 

 

 

3. A gyakorlat hozzájárult-e szakmai önismeretéhez? 

 

□       igen:    □      elmélyítette a pálya iránti vonzalmamat 

     

                        □       felismertem, hogy nem nekem való ez a pálya       

□   nem: mert  ……………………………………………………………………… 

                             ……………………………………………………………………… 

 

 

4. Ha abban az óvodában teljesítette a zárófoglakozást, ahol a gyakorlatot teljesítette 

(Válaszát x-elje be, lehet többet is!)      

Igen  Nem 

 

 A. Biztonságban éreztem magam.        

 

 B. Sikeres volt.         

      

 C. Egyéb foglalkozásaim jobban sikerültek.      

 

 D. Egyéb vélemény: ......................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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5. Kapott-e állásajánlatot ebben az óvodában? 

   

                 □       igen 

 

                 □       nem 

 

 

6. Javasolja-e óvodáját/óvodapedagógusát a következő évfolyamoknak?   

 

                 □       igen 

 

                □       nem 

 

Ha igen, az óvoda neve/címe: ………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………….  

 

7. Kérem, írja le röviden legkellemesebb óvodai gyakorlati élményét! 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

8. Kérem, írja le röviden legkellemetlenebb óvodai gyakorlati élményét! 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Egyéb fontos észrevételek: 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

.……………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Köszönjük válaszát! 

 


