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Kedves Hallgatók! 

Tanulmányaik 2. félévében megkezdik a folyamatos, önálló munkát az óvodában. Elméletben már 

megismerkedtek az óvodai nevelés feladataival, tevékenységeivel, elsősorban a gyermekek szabad 

játékának sajátosságaival. Ebben a félévben az óvodai munkájuk fókuszában az alábbiak állnak: 

· tájékozódás az óvoda működéséről; 

· a gyermekcsoporttal való ismerkedés, kapcsolatteremtés a gyerekekkel; 

· a csoport szokásrendszerének megismerése a gyakorlatban és a gondozási teendők önálló ellátása;  

· a gyermekek szabad játékának támogatása; 

· a saját pedagógiai munkájuk szakmai elemzése, szakszerű önreflexió keretében; 

· megfigyelések, elemzések készítése (lásd. A portfólió tartalmi elemeinek kifejtésénél). 

 

Feladatuk továbbá a mentor által kezdeményezett Verselés, mesélés, valamint a Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka tevékenységek során: 

· a megfigyelt tevékenységek teljes jegyzőkönyvezése;  

· pszichológiai-pedagógiai, illetve módszertani szempontból elemezni a látottakat; 

· tapasztalatokat szerezni arról, hogy mik az óvodapedagógus feladatai a kezdeményezett 

tevékenységek során. 

 

Borítólap: az egyetem, a kar neve, portfólió, saját név, tagozat, félév (hányadik féléves gyakorlat), 

dátum, mentor neve, a hospitálás helyszíne. 

 

 
A PORTFÓLIÓ TARTALMI ELEMEI 

I. EGYÉNI CÉLOK (terjedelem: több, mint fél oldal) 
A félév elején gondolja át az alábbiakat és feljegyzését lássa el dátummal! 

a) Hol tartok az óvodapedagógussá válás folyamatában? 

Röviden foglalja össze, milyen tapasztalatokat szerzett az óvodai életről, óvodáskorú gyermekek 

játékáról.  

b) Mit várok ettől a félévtől? 

Tekintse át a félévi feladatokat, és fogalmazzon meg önmaga számára legalább hét konkrét egyéni 

célt, amelyet az óvodai gyakorlata során el szeretne érni.  

Fogalmazzon meg konkrét célokat, például: a szabad játéktámogatás, gondozási tevékenységek 

ellátása, kapcsolatteremtés stb. szempontjából.  

 
 



 

II. AZ ADATGYŰJTÉS ÉS MEGFIGYELÉS SZEMPONTJAI 

1. Tájékozódás az óvoda működéséről a dokumentumok tükrében (terjedelem: 2 oldal) 

Tanulmányozza át az óvoda és az óvodai csoport működését leíró és szabályozó dokumentumokat: 

Alapító okirat, Pedagógiai program, SZMSZ, házirend, éves munkaterv, nevelési terv, havi terv, 

tematikus terv (esetleg projektterv), hetirend, napirend, egyes tevékenységek tervezetei, vázlatai stb. 

Készítsen néhány mondatos feljegyzést az alábbiak tartalmáról: nevelési terv, havi terv, hetirend, 

napirend, a csoportnapló részei (feljegyzéseiben nem szerepelhetnek a gyermekek személyes 

adatai!).   

 

2. A gyermekek lelki szükségleteinek kielégítése és az óvodai környezet összefüggései 

 

Gondolja át, melyek azok a környezeti feltételek, amelyek alkalmassá teszik az óvodát a gyermekek alapvető lelki 

igényeinek kielégítésére! Gyűjtsön konkrét példákat a gyermekcsoport életéből, valamint az óvoda szociális és 

tárgyi környezetéről, és rögzítse azokat egy ilyen táblázatban: 

↓ 
 

 
 

A gyermek lelki igényei Szociális és fizikai környezet elemei 

Érzelmi védettség és a biztonság 
 

Új tapasztalatok szerzése: 
a külvilág, önmaga felfedezése 

 

Önállóság, a felnőttől való 
függőség csökkentése 

 

Elismerés, megerősítés 
 

Belső állapot spontán kifejezése 
 

Önmaga és a mások iránt 

érzett felelősség 

 

 

3. A gyermekek megismerése, kapcsolatok kialakítása 

 
a) Ismerkedés a gyerekekkel 

Jegyezze fel, miként teremtett kapcsolatot a gyermekekkel! 

· Fejtse ki, kik voltak azok a gyerekek, akik maguktól keresték a közelséget és röviden írja le   azt 
is, hogy milyen módon tették? (Beszélgetést kezdeményeztek, tárgyat mutattak, kínáltak, 
ajándékoztak stb.) 

· Fejtse ki, kikkel kezdeményezett Ön kapcsolatot, és vegye számba, kikhez nem tudott közel 
kerülni a hospitálás során, illetve esetleg előfordult, hogy valamelyik gyermek visszautasította a 
közeledést! 

Feljegyzéseiben nem szerepelhetnek a gyermekek személyes adatai! 
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b) Beszélgetés a mentorral 

A hospitálása során beszélgessen mentorával a csoportról, a környezeti feltételek kialakításáról, a 

beszélgetés összegzését írja bele a portfóliójába.   

Az alábbi témákat mindenképp érintse: 
· a beszoktatás folyamata, problémái, hatékony megsegítése, 
· a szokásrendszer kialakításával kapcsolatos elvek és prioritások, 
· az óvodai környezet (csoportszoba, udvar) kialakításának szempontjai, 
· a csoportba járó gyermek/ek temperamentuma, egyéni sajátosságai, preferenciái, 
· kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a csoportban. 
 
Feljegyzéseiben nem szerepelhetnek a gyermekek személyes adatai! 

 
 

c) Megfigyelt játékok rögzítése 
Jegyezzen fel legalább öt olyan játékot, melyet hospitálása során megfigyelt, hogy a gyerekek a 
szabad játék alatt szívesen játszottak! A játék pszichológiai és pedagógiai tanulmányai alapján, 
szakszerűen rendszerezze azokat.  

 

 
4. A csoport szokásrendszerének megismerése (terjedelem: 1–2 oldal) 

 

Tanulmányozza át a csoport nevelési tervében, az önkiszolgálással (pl. öltözködéssel, étkezéssel és 

higiénével) kapcsolatos szokásokat és kialakításuk módját, a munka jellegű tevékenységeket, valamint 

a társas élet szabályait. Figyelje meg, és jegyezze fel, hogyan érvényesülnek fentiek a 

mindennapokban. Írjon mindhárom területről (önkiszolgálás, munka jellegű tevékenységek, társas élet 

szabályai) 2-2 példát!   

 

5. A gyermekek szabad játékának megfigyelése (terjedelem: 3-5 oldal) 

 

Készítsen a hospitálása során a szabad játék idejében két szakszerű jegyzőkönyvet és elemzést az 

alábbiak szerint:  

 

a) Egy gyakorlójáték vagy konstruáló játék megfigyelése és elemzése 

 

5–10 percig figyeljen meg egy játszó gyermeket, jegyezze le részletesen a tevékenységét 

(cselekvések, verbális megnyilvánulások). A jegyzőkönyv és elemzés elkészítéshez 

használja a megfigyelési jegyzőkönyv sablonját.  

 

 

b) Egy szerepjáték vagy szabályjáték megfigyelése és elemzése 

 

5–10 percig figyeljen meg egy játszó gyermeket, jegyezze le részletesen a tevékenységét 

(cselekvések, verbális megnyilvánulások). A jegyzőkönyv és elemzés elkészítéshez 

használja a megfigyelési jegyzőkönyv sablonját.  

 

6. Mutassa be az ön által készített játékeszközt (fotóval) és annak gyakorlati beválását, 

továbbá az ön által irányított mozgásos tevékenységet! 

 

III. FELJEGYZÉSEK  A CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSEKRŐL  

(Minden csütörtöki, csoportos megbeszélésről külön-külön.) 

 

Minden esetben rögzítse az alábbiakat: 
· az egyéni gyakorlatot végző hallgató(k) neve, időpont; 
·  az adott alkalomhoz kapcsolódó elemzési szempont megbeszélését; 
· az elemző óra megbeszélésének tanulságait – kiemelésekkel.  

 



 
 

 

IV. JEGYZŐKÖNYVEK A BEMUTATÓKRÓL (A mentor által irányított Verselés, 

mesélés; Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységekről) 

(a mentor óvodapedagógus 2 bemutatójáról, mindkét alkalomról külön) 

Minden esetben rögzítse az alábbiakat: 
· a mentor óvodapedagógus neve, időpont; 
· a megfigyelt tevékenységek teljes jegyzőkönyvezése; 
· feljegyzések a tevékenységről egy a mentor által adott módszertani megfigyelési szempont 

tükrében; 
· összefoglaló a mentor tevékenységre adott önreflexiójáról.  

 

V. AZ ÓVODAI GYAKORLAT  ÖSSZEGZÉSE (terjedelem: minimum 2 oldal) 
 

Az egyéni hospitálás lezárultával a célok és feladatok tükrében:  
 

a) Gondolja át a pedagógiai gyakorlatának sikerességét az alábbi szempontok szerint:  
· az óvoda és a csoport megismerése; 
· kapcsolat, kommunikáció a  gyermekekkel; 
· gondozási teendők ellátása – szokásalakítás; 
· a szabad játék támogatása. 

 

b) Tekintse át a félév elején megfogalmazott célokat és írja le, mit sikerült abból megvalósítania! 

 

c)  Készítsen „leltárt”: nevezzen meg legalább három konkrétumot, amit megtanult az 
óvodapedagógus és a gyermekek kapcsolatáról, a gyermekek játékáról, a gyermekek játékának 
támogatásáról! 

 

 

d)  Gondolja át, és fogalmazza meg, hogy az eddigi óvodai tapasztalatainak birtokában, melyik az a 
terület, amelyik a legnagyobb kihívást jelenti az Ön számára, milyen területeken van szüksége 
fejlődésre és a leendő óvodapedagógusként milyen kompetenciáit tartja erősségeinek. 

 

 

 

 
Portfólióját mutassa be óvodapedagógus mentorának, aki kézjegyével látja el, és munkáját a 

Gyakorlati képzési füzetében minősíti. 

 
 

2021.február 3.  

 
 

Neveléstudományi Tanszék 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


