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ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék 

 

ÓVODAI GYAKORLAT 

nappali tagozat, 6. félév 
 
 

Kedves Hallgatók! 
 

Tanulmányaik befejező, 6. féléve, az Összefüggő gyakorlat ideje: az egyetemhez kötődő „hallgatói” szerepet lassan 
felváltja a „pályakezdő pedagógus” szerepe. Ebbe az irányba mutat az, hogy – a mentoruk támogató jelenlétében 
ugyan, – de már önállóan látják el a nevelői teendőket a gyermekcsoportban. A csoportbeli nevelőmunka mellett, 
feladataik közé tartozik, hogy – lehetőség szerint, – bekapcsolódjanak az intézmény életébe (részvétel a szakmai 
napokon, munkaközösségi megbeszélésen, szülői értekezleteken stb.) Az intézményi működés áttekintését szolgálja 
a két (választott és kijelölt) óvoda összehasonlító elemzése. 

 
Borítólap: egyetem neve, a kar neve, félév, portfólió, saját név, tagozat, mentor neve, a hospitálás helyszíne, dátum 
 

 

A PORTFÓLIÓ TARTALMI ELEMEI 
 
 

I. EGYÉNI CÉLOK (terjedelem: 1 oldal) 
 

A félév elején gondolja át az alábbiakat és feljegyezését lássa el dátummal! 
 

1. Pedagógiai kompetenciák. Fogalmazza meg, melyek azok az egyéni pedagógiai kompetenciái, amiket eddigi 
gyakorlatai alatt sajátított el! Melyek azok a pedagógiai kompetenciái, melyekkel már rendelkezett?  
 

2. Feladatok: az félévi cél meghatározása és az összefüggő gyakorlat munkaterve, ütemezése 
 

II. AZ ADATGYŰJTÉS ÉS MEGFIGYELÉS SZEMPONTJAI 
 

1. A két intézmény bemutatása és összehasonlító elemzése (2 oldal) 
 

a) Tekintse át gyakorló óvodájának (ahol az első 5 félév gyakorlatát töltötte) és a választott óvodájának működését, 
tanulmányozza az intézmények dokumentációit, korábbi tapasztalatainak anyagát, feljegyzéseit, valamint az 
óvoda és gyermekcsoport mindennapi életéről vezetett jegyzőkönyveit. 

Az alábbi szempontok alapján hasonlítsa össze a két intézményt: 
· a két intézmény nevelési programja (kiemelt feladatok stb.) 
· a környezeti, tárgyi feltételek azonos és eltérő elemei (település, épület, udvar, csoportszám stb.) 
· a személyi feltételek óvodánkénti sajátosságai (pedagógusok, segítő szakemberek stb.) 
· a felnőttek feladatai a gyermekcsoporton belüli (pedagógusok, dajkák, gyermekfelügyelő stb.) 
· a gyermekcsoport összetétele és életének megszervezése (spontán és szervezett tevékenységek rendszere stb.) 
· szubjektív észrevételek, benyomások. 
Az összehasonlító elemzését ajánlott táblázatos formában megjeleníteni. 

b) Amennyiben korábbi gyakorlóhelyén tölti 8 hetes gyakorlatát, mutassa be választott gyakorlóhelyét az alábbiak 
szerint: 
Mivel nem ugyanabban az óvodai csoportban tölti az összefüggő gyakorlatot, ahol a korábbi félévekben hospitált, 
fókuszáljon a két óvodai csoport jellemzőinek, működésének, óvodapedagógusok munkájának objektív 
összevetésére! Az a) pontokban található szempontokból használja azokat, amelyek értelmezhetőek a két csoport 
összehasonlítására (pl. fizikai környezet, személyi feltételek, gyermekcsoport jellemzői), és egészítse ki további 
szempontokkal (pl. szokás- és szabályrendszer jellemzői, rítusok stb.). 

 

2. A gyermekcsoport teljes körű bemutatása (terjedelem: 2 o.) 

· a gyermekcsoport jellemzői (összetétele, életkori és egyéni sajátosság, óvodakezdők, iskolába készülők, 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek stb.) 

· a csoport életének, tevékenységének legfontosabb jellemzői, keretei (hetirend, napirend stb.) 
· szokások és normák a gyermekcsoportban: egészséges életmód, a közösségi szokások és hagyományok) 
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· a csoport játékának jellemzői (játékfeltételek, játéktendenciák az összefüggő gyakorlat  időszakában) 
 

3. Kapcsolatok – megfigyelések, tapasztalatok rögzítése az alábbi területeken (terjedelem: 2 oldal) 
Az óvodai kapcsolatok bemutatásához elsősorban a megfigyelései alapján készített tényszerű feljegyzéseit használja fel. 
Az a fontos, hogy valamennyihez keressen legalább egy-egy konkrét példát, és azt röviden elemezze: 

· óvodapedagógus – gyermek kapcsolat (kommunikáció sajátosságai, egy-egy látott példa, amikor egyértelműen 
megfigyelte az egyéni bánásmód megnyilvánulását stb.) 

· óvodapedagógus – óvodapedagógus; vezető-munkatársak; óvodapedagógus-dajka; óvodapedagógus-külső 
szakemberek  

· óvodapedagógus – család kapcsolata (a faliújság fotókkal illusztrált közleményei; családlátogatás; szülői értekezleten 
való részvétel stb.) 

· gyermek – gyermek kapcsolatok a csoportban (gyakran együtt játszó gyermekcsoportok; barátok; „párokˮ; esetleg 
testvérek stb.) 

Az óvodai kapcsolatok áttekintéséhez hálótervet is készíthet. 

 
4. Kapcsolatteremtés a csoportba járó gyermekekkel (terjedelem: 1 oldal) 

Röviden írja le, miként alakult a kapcsolata a csoportba járó gyermekekkel. Hogyan alakult a kapcsolat a kezdeti 
ismerkedéstől a 8. hét végéig? (pl. hogyan közeledett a gyermekekhez, ők hogyan közeledtek Ön felé, voltak-e olyan 
gyermekek, akikkel nem/alig sikerült kapcsolatot teremteni, érezte-e, hogy egyre inkább óvodapedagógusukként 
tekintenek Önre stb.) 
 

III. SZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 
 

· felkészülés (tervezet, vázlatok*) az irányított tapasztalatszerzésre  
· reflektálás az elvégzett munkára – foglalkozásonként (önértékelés és további feladatok felvázolása) (--> használja a 

kapcsolódó Segédletet!) 
· a mentor visszajelzése (értékelése, javaslatai) 

 
* A zárófoglalkozásról készítsen szakszerű, komplett, tervezetet! A többi tevékenységről elég részletes vázlatokat 
készítenie. A zárófoglalkozás eredeti tervezetét a Gyakorlati képzési füzettel együtt adja majd le a 102-es 
szobába, a portfólióba a zárófoglalkozás tervezetének másolatát tegye! 

 
IV. ÖSSZEGZŐ REFLEXIÓ ÉS KITEKINTÉS 

 

· az összefüggő gyakorlat eredményei a célok és feladatok tükrében, 
· területek, ahol biztonságosan mozog, és területek, ahol a felkészültségét bizonytalanabbnak érzi, 
· lehetőségek a továbblépésre; a szakmai fejlődés új állomásai, 
· élmények és tanulságok a gyakorlatról, 
· kapcsolat a mentorral, 
· jövőbeli tervek, 
· visszatekintés a 6 félévre a szakmai fejlődés szempontjából, 

· egyéb Ön által fontosnak ítélt szempont. 
 
V. A MENTOR ÉRTÉKELÉSÉNEK MÁSOLATA    

(Csatolja a portfólióba a mentor Önről írt értékelésének másolatát a Gyakorlati képzési füzetből!) 
 
 

A portfólió – az előző félévekhez hasonlóan – a kötelező óvodai dokumentumokon, tervezeteken kívül, tartalmazhat 
rajzokat, fényképet az üres (!) csoportszobáról, udvarról. 
 
A portfólió elkészítésekor ügyeljen a személyiségi jogok tiszteletben tartására! (Pl. ne közöljön személyekről 
fényképeket, a gyermekek, szülők, óvodai dolgozók  - a mentor kivételével - ne legyenek beazonosíthatók az írása 
alapján.) 

 

Terjedelem: (tervezetekkel együtt) 20–25 oldal. 
 
 

2019. február 8. 

Neveléstudományi Tanszék 


