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1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Indikátorok 

 

A portfólió alapján A tevékenység látogatás alapján 

1.1 Pedagógiai 

tevékenysége biztos 

szaktudományos 

tudást tükröz. 

Nevelési, foglalkozási/tevékenységi 

terveiben, szóbeli és írásbeli 

megnyilvánulásaiban korszerű elméleti 

tudáson alapuló tudástartalmat tükröz. Az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjában 

szereplő műveltségtartalmak, általános 

emberi értékek és azok beépülését segítő 

kompetenciák megalapozására törekszik. 

Pl. szenzitív játékokat, tapasztalatokat 

biztosít a környezet élményszerű 

megismerésére. Portfóliójában bemutatja 

korszerű tudását pl. drámajáték, népi 

játszóház, mozgáskotta alkalmazása során. 

A foglalkozásokon, tevékenységekben 

alkalmazza a korszerű tudástartalmakat. 

Pl.: a nagymozgásos foglalkozásokat a 

kötött szervezési formák helyett a 

képességeket fejlesztő mozgásos 

játékokra építi; matematikai 

tevékenységnél a véletlenek, becslések 

megtapasztalására lottó játékot, célba 

dobó próbálkozásokat szervez.  

1.2 Ismeri az 

intézményében folyó 

pedagógiai munka 

tartalmi 

meghatározására és 

szervezésére 

vonatkozóan 

alkalmazott, a 

Kormány és az 

oktatásért felelős 

miniszter által kiadott 

tantervi szabályozó 

dokumentumokat és 

az intézménye 

pedagógiai 

programjának a saját 

szakterületére 

vonatkozó főbb 

tartalmait.   

Nevelő-fejlesztő munkáját az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjában 

meghatározott célok, feladatatok, 

tevékenységrendszer figyelembevételével 

készíti, az alkalmazott módszereket a 

pedagógiai programban 

meghatározottakhoz igazítja. Pl. a több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalmát több 

tevékenységben és változatos formában 

érzékelteti, mozgásban, szabályjátékban, 

rajzban, akár a mindennapi 

játéktevékenységek során. 

A foglalkozások, gyermeki 

tevékenységek szervezése, irányítása 

során alkalmazott módszereit, 

pedagógiai eljárásait a 

műveltségtartalmakhoz és a gyermekek 

egyéni sajátosságaihoz, fejlettségi 

szintjéhez igazítja, tudatosan alkalmazza 

a gyermekek egyéni képességeit fejlesztő 

eljárásokat. Pl.: őszi kép készítésénél a 

gyermek maga választhatja meg, hogy 

melyik technikát alkalmazza 

levélnyomat, papírtépés, termések 

ragasztása közül. A pedagógus a 

gyermekhez igazítja a segítségnyújtás 

formáit. Pl.: szóbeli irányítás, tevőleges 

segítségadás, biztatás stb. 

1.3 Ismeri és tudatosan 

felhasználja 

szakterülete, tantárgya 

kapcsolatait más 

műveltségterületekkel

, tantárgyakkal.   

A tevékenységben megvalósuló tanulási 

folyamatban a komplexitást alkalmazza. 

Épít a tudástartalmak belső kapcsolódási és 

külső integrálási lehetőségeire. Pl. rovarok, 

lepkék megfigyelése a kertben, majd 

festéssel tavaszi rét készítése, Katalinka 

szállj el...c. ének eljátszása, mozgás 

utánzása mozgásos játékban, rovarok 

lábainak megszámlálása, beszélgetés a 

rovarokról, képnézegetés...stb. 

A gyermeki tevékenységeket oly módon 

szervezi és biztosítja, hogy lehetőség 

nyíljon az adott témával kapcsolatosan a 

valóság sokoldalú megismerésére, 

cselekvésre, érzelmi és művészi hatások 

átélésére. Pl.: a lebomló és nem lebomló 

hulladékok szétválogatása, az 

összegyűjtött, még hasznosítható 

hulladékokból tárgyak, ajándékok 

készítése (flakonból, tojásos dobozból, 

elnyűtt ruhadarabból). 

1.4 Ismeri és tudatosan 

alkalmazza a 

szakterülete, tantárgya 

sajátosságaihoz 

igazodó megismerési 

folyamatokat, 

nevelési, tanítási 

módszereket, 

eszközöket.  

 

Pedagógiai módszereit pedagógiai 

céljainak, a műveltségterületek 

sajátosságainak, a gyermekek 

szükségleteinek és a környezet 

lehetőségeinek figyelembevételével 

választja meg. Módszer,- eszköz 

használatát tudatosság, célszerűség és 

változatosság jellemzi. Reflexiójában 

kiemelt figyelmet szentel az alkalmazásuk 

során nyert tapasztalatainak. Pl.: irodalmi 

A tanulási tevékenység során alkalmazott 

módszereivel, eszközeivel biztosítja a 

gyermekek érdeklődésének felkeltését, 

épít természetes kíváncsiságukra, a 

játékossággal biztosítja a tevékenység 

pozitív érzelmi töltését, figyelmük 

önkéntelen irányulását. Lehetőséget 

teremt az önálló felfedezésre, 

feladatmegoldásra, ötletek 

megvalósítására. A tevékenység során 
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művek közvetítése az óvodapedagógus 

által bemutatással, gyerekekkel közösen 

dramatizálással, gyermekek önálló 

mesélésével, színházi előadás 

megtekintésével.  

 

lehetővé teszi, hogy a gyermekek 

önállóan kipróbálhassák a különféle 

tapasztalatok által szerzett tudásukat, 

képességeiket. Pl.: az egyenletes lüktetés 

és a dal ritmusának érzékelése járással, 

dobbantással, hangszerekkel, dalos 

játékkal, komolyzenei mű részletének 

hallgatásával, az óra ketyegésével, 

csepegő vízcsap hangjával.  

1.5 Ismeri a szakterülete, 

tantárgya 

szempontjából fontos 

információforrásokat, 

azok pedagógiai 

felhasználásának 

lehetőségeit, 

megbízhatóságát, 

etikus alkalmazását.  

 

A rendelkezésre álló nevelési tanulási, 

képességfejlesztési segédanyagokat széles 

körűen ismeri. Kritikusan értékeli és 

céljainak megfelelően adaptívan, tudatosan 

alkalmazza a gyermekek érdeklődésének 

felkeltésére, az önálló ismeretszerzés 

képességének fejlesztésére. Reflexióiban 

reálisan elemzi és értékeli azokat. Pl.: a 

kompetencia alapú óvodai nevelésben, 

vagy az óvodai fejlesztő programban jó 

gyakorlatként rendelkezésre álló 

tématerveket, ajánlásokat hogyan tudta 

beépíteni munkájába.  

 

A forgalomban lévő fejlesztő 

játékeszközöket ismeri, azokat kreatív 

módon alkalmazza a mindennapi óvodai 

életben, a gyermekek fejlettségi 

szintjéhez igazítva.  

Változatos módon biztosítja a 

pedagógiailag értékes, fejlesztő hatású, 

minőségileg kifogástalan, esztétikus 

információforrásokat, melyek 

illeszkednek a gyermekek életkorához. 

Pl. képeskönyvek, albumok, képek, 

természetes élethelyzetben megvalósuló 

megfigyelések, pl. az élősarokban 

rendelkezésre állnak nagyítók, hogy a 

gyerekek önállóan, kedvük szerint 

tanulmányozhassák a növények erezetét.  

1.6 Fogalomhasználata 

szakszerű, az adott 

pedagógiai helyzethez 

igazodó.  

 

Helyesen és a közlés tartalmához 

igazodóan alkalmazza a szakmai 

terminológiát valamennyi írásos 

anyagában, szóbeli reflexiójában. A 

portfólió dokumentumaiban 

következetesen fogalmaz, biztos szakmai 

fogalomkészlettel rendelkezik. Pl.: 

hátrányos helyzet, integráció, kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek, kompetencia, 

egyéni bánásmód stb.  

 

A tudástartalmakat szakszerűen, 

érthetően közvetíti a gyermekeknek, a 

korosztályi és egyéni jellemzők 

figyelembe vételével, ügyelve arra, hogy 

közléseit összekapcsolja a cselekvéssel, 

és szemléltetéssel. Pl.: a víz érzékelhető 

tulajdonságait konkrét tevékenységben 

tapasztalják és nevezik meg, párolog, 

megfagy, olvad, folyik, kiömlik stb.  

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

Indikátorok Portfólió alapján Tevékenység látogatás alapján 

2.1 Tervei készítése 

során figyelembe 

veszi az intézménye 

vonatkozásában 

alkalmazott tantervi, 

tartalmi és az 

intézményi belső 

elvárásokat, 

valamint az általa 

nevelt, oktatott 

egyének és 

csoportok fejlesztési 

céljait.  

Pedagógiai terveiben a célok részletes és 

konkrét megfogalmazását tartalmazzák, 

melyek összhangban vannak az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjának, és az 

óvoda pedagógiai programjának 

célrendszerével. Nevelési, tanulási terveiben 

adekvátan bontja le és konkretizálja az 

alapdokumentumokban szereplő elveket, 

célokat, feladatokat és azokhoz viszonyított 

értékeléseket. Pl. az anyanyelvi nevelés 

tematikus tervében a pontos hangészlelést 

tűzi ki célul, ami a tevékenységekben is 

megjelenik, fonémahallást fejlesztő 

játékokban, találós kérdésekben, rajzos 

feladatokban, képkártyák csoportosításában, 

versek, mondókák gyakorlásában.  

Tematikus tervében és a tevékenységi 

tervében is megjelenik az 

alapdokumentumok által preferált 

fejlesztési cél. Tudatosan valósítja meg a 

gyermeki tevékenységek, és az 

alkalmazott pedagógiai eljárások által a 

program- és csoport szintű céljainak 

elérését, az egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. Pl.: az udvarias 

viselkedés gyakorlása szerepjátékban, 

bábozással, közös séták során, 

megbízatások teljesítésénél, naposi 

munkában.  

2.2 Egységes rendszerbe 

illesztve tervezi az 

adott pedagógiai 

Pedagógiai tervei a célok és a stratégia 

megválasztásának tudatosságára utalnak: 

olyan módszereket, eszközöket, 

A csoport és az egyes gyermek 

tevékenységét a tanulási, 

képességfejlesztési céloknak 
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céloknak megfelelő 

stratégiát, 

folyamatot, 

munkaformát, 

módszereket, 

eszközöket.  

munkaformákat alkalmaz, melyek 

megfelelnek a gyermekek 

személyiségfejlesztésében tervezett hatások 

kiváltásának. Reflexióiból világossá válik, 

hogy jól látja a folyamat elemei közötti 

összefüggéseket, kölcsönhatásokat, 

tervezéséhez minden fontos információt 

figyelembe vesz, és tudatos döntéseket hoz 

az adott elemek kiválasztásakor és egységbe 

szervezése érdekében. 

megfelelően szervezi, valósítja meg. Pl.: 

új fogalom bevezetésénél szemléltetéssel 

segíti a gyermekeket.  

 

2.3 Pedagógiai 

fejlesztési terveiben 

kiemelt szerepet kap 

a gyermekek, 

tanulók 

tevékenységeinek 

fejlesztése.  

 

Tervezőmunkája során figyelembe veszi a 

pedagógus feltételteremtő, irányító,- 

szervező, - támogató szerepét. Épít a 

gyermekek spontán és tudatosan szerzett 

tapasztalataira, tanulási sajátosságaira, az 

érzelem vezéreltségre, cselekvési és közlési 

vágyra. A tervezett tevékenységek az egyes 

gyermekhez igazodó optimális végrehajtási 

szintet biztosítanak, egymásra épülnek, 

biztosítják a kellő számú gyakorlást, 

próbálkozást  

A tanulási folyamatba ágyazottan alakítja 

a gyermekek tudását, képességeit és 

érzelmi viszonyulását. Tudatosan épít az 

ismeretszerzés egymást követő lépéseire 

(megismerés, tapasztalatszerzés, rögzítés, 

gyakorlati alkalmazás, és értékelés).  

Pl.: gyümölcs- vagy zöldségsaláta 

készítés során az egészséges ételek 

megkedveltetése.  

2.4 Tervező 

tevékenységében 

épít a szociális 

tanulásban rejlő 

lehetőségekre.  

 

Tervezőmunkájában, pedagógiai 

tevékenységében megjelenik a felnőttek és 

társak által közvetített pozitív példa és a 

közösségi, baráti kapcsolatokban rejlő 

kedvező szociális hatás. Tudatosan reflektál 

a tervezett hatások eredményességére. Pl.: 

tudatosan egymás mellé ülteti, közös 

tevékenységekbe vonja be a barátokat, vagy 

az idősebb gyermeket fiatalabb társa 

segítésére buzdítja.  

Megteremti a szociális tanulás feltételeit 

a foglalkozáson az utánzás, minta-és 

modellkövetés, viselkedéstanulás által.  

Pl.: a mikro-csoportok célszerű 

összeállításával, páros feladatokkal, a 

helyes viselkedés társak előtti 

elismerésével.  

2.5 A gyermekek, 

tanulók optimális 

fejlődését elősegítő, 

az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz 

igazodó, 

differenciált tanítási-

tanulási folyamatot 

tervez.  

Tervezőmunkájában, pedagógiai 

tevékenységében megjelenik a gyermekek 

ismeretén alapuló egyénileg differenciáló 

bánásmód, követelményállítás, motiválás, 

értékelés. Pl.: különböző nehézségű 

feladatokat tervez számukra, a lassúbb 

gyermek számára több időt biztosít.  

 

A foglalkozáson, tevékenységekben 

alkalmazza az egyéni differenciálást, a 

feladatadásban, munkaformában, 

tempóban, eszközökben, segítségadás 

mértékében, motiválásban, értékelésben. 

Pl. beszélgetés közben az egymásra 

figyelést, a türelem képességének 

fejlesztését, egymás meghallgatásával, 

kivárásával segíti elő.  

 

2.6 Terveiben szerepet 

kap a gyermekek, 

tanulók motiválása, 

motivációjuk 

fejlesztése.  

 

Olyan módszereket, szervezési 

módokat/munkaformákat tervez pedagógiai 

céljai elérésére, amelyek optimális 

lehetőséget biztosítanak gyermekek 

motiváltságának biztosítására és 

aktivitásának fenntartására. Differenciált 

feladataival törekszik a gyermekek teljes 

körének bevonására. Pl. olyan kihívást 

jelentő feladatokat tervez, amelyek 

magukban hordozzák a megfejtés izgalmát  

 

Változatos, a gyermekek egyénileg 

különböző pszichés és kulturális 

adottságaihoz igazodó módszereket és 

eszközöket tervez és alkalmaz 

érdeklődésük felkeltésére, folyamatos 

motiválásukra.  

Pl. vonzó, elérhető célok állításával, 

önálló kezdeményezések támogatásával, 

élvezettel végzett tevékenységek 

biztosításával. Ilyen lehet a csoportszoba 

aktuális játéktémáknak/projekteknek 

való átrendezése.  

2.7 Tervező 

tevékenysége során 

a tanulási 

folyamatba illeszti a 

foglalkozáson, a 

tanórán kívüli 

A pedagógiai folyamat tervezése koherens a 

bemutatott óvodai környezettel, 

csoportprofillal, gyermekprofillal. 

Reflexiójában körültekintően elemzi 

mindezen körülmények kölcsönhatását a 

pedagógiai folyamatra és a konkrét 

Kihasználja az adott tárgyi és természeti 

környezet nyújtotta lehetőségeket 

éppúgy, mint a gyermekek előzetes 

tudását és családból hozott tapasztalatait, 

kulturális értékeit, pl. közeli parkok, 

múzeumok, épületek, népi 
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ismeret- és 

tapasztalatszerzési 

lehetőségeket.  

 

pedagógiai tevékenységére. Pl. a közös 

kiránduláson gyűjtött termésekből építenek, 

utakat, készítenek, válogatnak, számlálnak, 

becsléseket végeznek. 

 

hagyományok, népszokások. Figyelembe 

veszi a gyermekek motiválásánál az 

érzelmi kötődés fontosságát az adott 

tevékenységekhez. Pl.: család témakör 

feldolgozásánál az otthonról hozott 

családi képeket nézegetik.  

2.8 Megtervezi a 

gyermekek, a 

tanulók és nevelt, 

oktatott csoportok 

értékelésének 

módszereit, 

eszközeit.  

 

Terveiben, pedagógiai tevékenységeiben 

fellelhetők az értékelés módszerei, eszközei. 

Alkalmazásában változatosságra, 

rugalmasságra törekszik, helyet adva a 

gyermekek aktuális testi és pszichés 

állapotának. Reflexiójában értelmezi a 

tervezettektől eltérő cselekvés, módszer 

alkalmazását.  

 

Változatos módon, az egyes gyermekhez, 

csoporthoz igazodóan, céljainak és a 

gyermekek aktuális állapotának 

megfelelően alkalmazta értékelési 

módszereit, pl. váratlan helyzetek 

kezelése, gyermekek érdeklődésére, 

ötleteire való azonnali reagálás, 

konfliktusok megoldása, elismerő, 

dicsérő kifejezések használata stb.  

2.9 A gyermekek, a 

tanulók fejlettségére 

is figyelemmel 

bevonja őket a 

nevelés-oktatás és a 

tanulás-tanítás 

tervezésébe.  

A gyermeki tevékenységek, elsősorban a 

játéktémák, játszóhelyek, és eszközök közös 

megtervezésébe, de a gyermekeket érdeklő 

tématervek alakításába is bevonja a 

gyermekeket. Pl. milyen állatokat 

szeretnének megnézni egy-egy alkalommal a 

vadasparkban, mivel díszítsék a 

csoportszobát.  

 

A gyermek a tevékenységeik során 

döntési helyzetben elmondhatják 

elképzeléseiket, választhatnak a felkínált 

és az általuk elképzelt lehetőségek közül. 

Pl. milyen játékokat szeretnének játszani 

a nagymozgásos foglalkozáson.  

 

3. kompetencia: A tanulás támogatása 

Indikátorok Portfólió alapján Tevékenység látogatás alapján 

3.1 A tanulás 

támogatása során 

épít a gyermekek, 

tanulók egyéni 

céljaira és 

szükségleteire, a 

gyermek- és 

tanulócsoport 

sajátosságaira.  

 

A tevékenységek alkalmával tudatosan figyel 

a gyermekcsoport és az egyes gyermek 

szükségleteire, a gyermekcsoport 

sajátosságaira. Változatos, a gyermekek 

belső pszichés szükségleteit kielégítő 

játéktevékenységeket más gyermeki 

tevékenységeket, élmény-szerzési 

lehetőséget tervez és valósít meg. 

Reflexiójában szakszerűen indokolja 

döntését. Pl. annak tudatában tervezi meg a 

napi tevékenységeket, hogy az óvodás 

gyermekek számára a legtöbb időt a szabad 

játéktevékenységnek kell kitölteni, a 

játékosságnak minden tevékenységet át kell 

hatnia.  

A megvalósuló tevékenységek segítették 

a gyermekek belső késztetéseinek 

felszínre kerülését, megvalósítását. Pl.: 

több mozgásos tevékenység 

biztosításával, állandó 

tevékenykedtetéssel, játékos 

feladatadásokkal, az önállóság 

biztosításával, dicsérettel, elismeréssel, 

vonzó eszközökkel, játéklehetőséggel, 

társas kapcsolatok ösztönző hatásával.  

 

3.2 Figyelembe veszi a 

gyermekek, a 

tanulók aktuális 

fizikai, érzelmi 

állapotát.  

 

Figyelembe veszi a gyermekek aktuális 

fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja a 

tevékenységek, foglalkozások tempóját, 

módszereit. Rugalmasan alakítja 

tevékenységi terveit. Pl.: többféle, 

differenciált tevékenységet tervez.  

A gyermekek aktuális pszichés állapotára 

tekintettel valósítja meg tanulási terveit, 

melyen szükség szerint módosítást hajt 

végre a kedvező hatás érdekében. Pl.: 

mesehallgatás után a gyermekek igénye 

szerint elmesélhetik a gyermekek is a 

mesét, vagy dramatizálhatják, esetleg 

bábozhatnak. 

3.3 Felkelti és fenntartja 

a gyermekek, a 

tanulók 

érdeklődését.  

 

A tevékenységek, foglalkozások alkalmával 

tudatosan figyel a gyermekcsoport és az 

egyes gyermek motiváltságára. Tudja, hogy 

az érdeklődés felkeltése és folyamatos 

fenntartása alapvető feltétele az óvodás korú 

gyermekek aktivitásának, bekapcsolódásának 

a közös tevékenységekbe. Pl. ének 

foglalkozását hangszeres játékával színesíti.  

 

A megvalósuló tevékenységek segítették 

a gyermekek belső késztetéseinek 

felszínre kerülését megvalósítását, 

melyhez a folyamatos érdeklődésüket 

fenntartotta. Pl.: a mozgásos 

tevékenységeknél figyel a gyermekek 

mozgásigényének kielégítésére játékos 

feladatokon, utánzó-mozgásokon 

keresztül.  

3.4 Nyugodt és 

biztonságos 

Pedagógiai tervezésében, kiemelt hangsúlyt 

kap a nyugodt, és biztonságos környezet 

A nyugodt, bizalom-teli légkört teremt a 

tevékenységek, foglalkozások során. A 
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nevelési, tanulási 

környezetet teremt.  

 

megteremtése, ahol minden gyermek 

számára adott a zavarástól mentes 

játékfeltétel, tér és eszköz és a változatos 

tevékenységek lehetősége. A 

játéktevékenység és a foglalkozás során az 

érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes légkör megteremtéséről 

gondoskodik. Reflexiójában hangsúlyosan 

kezeli, indokolja döntését.  

gyermeki tevékenységeket, pozitív 

odafordulás követi, segítő, támogató 

attitűd jellemzi, melynek során egymás 

elfogadása, megértése, segítése az érték. 

Pl. a nagycsoportos gyermek segít az új 

kiscsoportosnak a játékelrakásnál, 

megmutatja az eszköz helyét, felteszi a 

polcra.  

3.5 Feltárja és 

szakszerűen kezeli a 

tanulási folyamat 

során tapasztalt 

megértési 

nehézségeket.  

 

Felismeri a tanulási és azt kísérő magatartási 

problémákat. Tervezőmunkájában 

megjelenik a fejlődésbeli lemaradások 

megelőzésére szolgáló részképesség 

fejlesztés, differenciált feladatadás és -

értékelés, valamint a nevelő-gondozó 

tevékenységben közreműködő munkatárs, 

segítő szakember segítségnyújtásának 

területe, módszere. Pl. magatartási 

problémákkal küzdő gyermek esetében 

tervezi a viselkedésrendezés módszerét.  

 

Inger-gazdag környezetben biztosítja a 

rendszeres mesélést, éneklést, dalos 

játékokat, a részképesség-zavarral küzdő 

gyermekek természetes módon történő 

széleskörű mogásfejlesztését, az 

egyensúlygyakorlatok, téri orientáció, 

beszédhanghallás, finommotorika és a 

figyelem fejlesztését szolgáló 

tevékenységeket. Pl.: szem-kéz 

koordináció fejlesztése horgász játékkal, 

kuglizással, célba dobással.  

3.6 Ösztönzi a 

gyermekeket, a 

tanulókat a 

hagyományos és az 

info-kommunikációs 

eszközök célszerű, 

kritikus, etikus 

használatára a 

tanulás 

folyamatában.  

Tudatosan tervezi a gyermekek önálló 

ismeretszerzésére alkalmas források, 

eszközök, anyagok, élmények biztosítását. 

Ahol erre lehetőség nyílik, alkalmazza az 

IKT-t az érdeklődéskeltés egyik eszközeként. 

Pl.: tevékenységközpontokat alakít ki 

pedagógus munkatársaival együttműködve, 

ahol vízzel, homokkal, különböző 

barkácsolásra alkalmas anyagokkal, 

bábszínházi kellékekkel, számítógéppel 

tevékenykedhetnek, végezhetnek 

felfedezéseket.  

A foglalkozás, tevékenység szerves 

részeként használják az online szerzett 

információkat. Pl. mesejeleneteket 

ábrázoló képekből képeskönyv készítése, 

állatok fotóinak elrendezése tablón, 

puzzle készítése, összerakása 

memóriakártya, képes dominó készítése. 

Példát mutat az infokommunikációs 

eszközök óvodában lehetséges 

alkalmazására, ahol erre lehetőség nyílik, 

beépíti az online információszerzés 

lehetőségét (képek, zenék, hangok, stb.)  

3.7 Fejleszti a 

gyermekek, a 

tanulók tanulási 

képességeit.  

Terveiben nyomon követhető a gyermekek 

tanulási képességeinek megalapozása, 

fejlesztése a megismerő tevékenységek, 

mozgás, téri tájékozódás, testséma, én-kép, 

figyelem-koncentráció, kooperáció és 

kommunikáció fejlesztése terén. 

Reflexiójában körültekintően elemzi az elért 

eredményt a képességek alakulása terén és a 

pedagógiai folyamatra, a konkrét pedagógiai 

tevékenységére gyakorolt hatást. 

A fejlesztendő képességeknek megfelelő 

tevékenységeket valósít meg Pl. szociális 

képességek fejlesztése: türelem; 

megvárni egymást a másikat sürgetése 

nélkül; segítőkészség (szükség szerint 

segítik egymást, alkalmazkodnak 

társaikhoz).  

 

 

3.8 Az önálló 

tanuláshoz 

szakszerű útmutatást 

és megfelelő 

tanulási eszközöket 

biztosít.  

 

A gyermekek egyéni képességeinek 

megfelelően tervezi és biztosítja az önálló és 

társakkal közösen végezhető tanulási 

tevékenységekhez, problémamegoldáshoz 

szükséges eszközöket. Reflexiójában elemzi 

az eszközök használatához csoportjában 

kialakított szabályok megfelelőségét is. Pl. 

Ok-okozati összefüggések, hasonlóságok, 

mennyiség állandóságok felfedezése 

homokozás közben; fogalomalkotás, 

absztrakció, következtetések levonása 

tapasztalati tények alapján; a meredek 

falapon leguruló, lecsúszó tárgyak sebessége; 

mozgássémák más helyzetben való 

alkalmazása; kúszás az asztal alatt, fölött, 

alagútban.  

A játéktevékenység és a foglalkozás 

során pedagógiailag értékes, fejlesztő 

hatású, minőségileg kifogástalan, 

esztétikus eszközöket biztosít, melyek 

illeszkednek a gyermekek életkorához, 

egyéni szükségleteihez. Pl. az 

élősarokban rendelkezésre állnak 

nagyítók, hogy a gyerekek önállóan, 

kedvük szerint tanulmányozhassák a 

növények erezetét  

 

3.9 A gyermekek, a Tudatosan tervezi a gyermekek tanulási A gyermekek szívesen, önként vesznek 



6 
 

tanulók hibázásait, 

tévesztéseit a 

tanulási folyamat 

szerves részeinek 

tekinti, és a 

megértést elősegítő 

módon reagál rájuk.  

folyamatában az elismerés iránti vágyból 

fakadó sikerélmény biztosítását, reagálása 

minden estben objektív. A hibák, 

hiányosságok megfogalmazásakor ügyel 

arra, hogy tárgyszerű legyen, és mindenkinek 

lehetőséget adjon a javításra.  

 

részt a tevékenységekben, az 

óvodapedagógus megnyilvánulásai 

segítő, bátorító jellegűek. Pl. félelem 

nélkül mondhatják el, vállalhatják a 

gyermekek a hibáikat, tudva azt, hogy 

kijavításához lehetőséget és segítséget 

kapnak a pedagógustól és társaiktól.  

 

3.10 Támogatja a 

gyermekek, a 

tanulók önálló 

gondolkodását, 

elismeri, és a 

tanítás-tanulási 

folyamat részévé 

teszi 

kezdeményezéseiket 

és ötleteiket.  

A gyermekekben igyekszik felkelteni és 

fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, 

megismerés igényét. Támogatja a gyermekek 

önálló próbálkozásait, felfedezését. Pl. 

mesekönyvek, képeskönyvek, albumok 

rendszeres használatával, használati tárgyak 

működésének megfigyelésével, egyszerű 

kísérletek végzésével, figyelemfelkeltő, 

gondolkodtató kérdésekkel.  

Elősegíti az önálló ismeretszerzés 

igényének kialakulását. Pl. az autó 

részekre bontása; az elmozduló árnyék 

jelenségének megfigyelése.  

 

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Indikátorok Portfólió alapján Tevékenység látogatás alapján 

4.1 A nevelés-oktatás 

folyamatában a 

gyermekek, a 

tanulók értelmi, 

érzelmi, szociális és 

testi sajátosságaira 

egyaránt kiemelt 

figyelmet fordít.  

 

Pedagógiai terveiben kihasználja a nevelési, 

tanulási tevékenységekben rejlő 

személyiségfejlesztési lehetőségeket, az 

értelmi, érzelmi, testi és szociális képességek 

terén egyaránt. Pl. a természeti környezetben 

tett séta, kirándulás, szenzitív játékok a 

mozgásfejlesztés, testi edzés mellett 

lehetőséget ad a környezettudatos 

magatartás, érzelmi, értelmi és esztétikai 

nevelésre.  

 

A megvalósuló tevékenységek biztosítják 

a gyermekek sokoldalú 

személyiségfejlesztését. Pl. őszi 

természetsarok rendezgetése közben 

számlálnak, összehasonlítanak, 

felelevenítik a természeti környezetben 

szerzett tapasztalatokat és szabályokat. 

Nem szabad letörni az ágakat, vigyázni, 

óvni kell az állatok természetes 

élőhelyét, a szemetet nem szabad 

eldobni, stb.  

4.2 Tudatosan teremt 

olyan pedagógiai 

helyzeteket, 

amelyek segítik a 

gyermekek, a 

tanulók komplex 

személyiségfejlődés

ét.  

 

Tudatosan teremt helyzeteket a gyermekek 

komplex személyiségfejlesztésére. Pl. a 

Mihály napi néphagyomány felelevenítése 

során a közös készülődés, teremdíszítés, 

éneklés, tánc, mondókázás érzelmi, 

közösségi élményt ad a gyermekek számára, 

fejlődik esztétikai érzékük, kitartásuk, 

kreativitásuk.  

 

A gyermekek komplex 

személyiségfejlődéséhez tudatosan 

alakítja a szabad játék feltételeit. Pl. 

önállóság és kezdeményezés lehetősége a 

játéktémát illetően, társak választása, 

befogadása, segítése, szerepek elosztása, 

a játékterület önálló elképzelés, kreatív 

elgondolás szerinti alakítása, eszközök 

szimbolikus használatának ösztönzése.  

4.3 Tiszteletben tartja a 

gyermekek, a 

tanulók 

személyiségét, 

tudatosan keresi a 

bennük rejlő 

értékeket, a 

gyermekekhez, a 

tanulókhoz felelősen 

és elfogadóan 

viszonyul.  

Fejlődés-lélektanilag megalapozott célokat, 

egymásra épülő, egymás hatását erősítő 

fejlesztéseket, módszereket tervez és valósít 

meg a gyermek személyiségfejlesztésében. 

Pl.: a gyakran kudarcot megélő gyermeket a 

kiemelkedően szép rajzaiért, ügyes 

mozgásáért rendszeresen megdicséri a társak 

előtt, ezzel segítve kedvező önértékelését.  

 

A gyermekek személyiségét fejlődésében 

szemléli, tudatosan keresi a bennük rejlő 

értékeket. A gyermekekhez felelősen és 

elfogadóan viszonyul, reakciói a 

fejlődésbe vetett bizalmat sugározzák. 

Pl.: a vágymeghiúsulásra dühkitöréssel 

reagáló gyermeket megdicséri, ha 

megértően viselkedik a számára 

lemondást jelentő helyzetben, vagy ha 

képes a vágyott cselekvését későbbre 

halasztani.  

 

4.4 Megismerteti a 

gyermekekkel, a 

tanulókkal az 

érintett korosztályra 

A gyermekek életkorához igazodó, 

változatos tevékenységek, élmények 

átélésével biztosítja az emberi értékek 

közvetítését, anyanyelvünk, szűkebb és 

A pedagógus szóbeli 

megnyilvánulásaival, gesztusaival példát 

mutat, erősíti a gyermekeket abban, hogy 

különbözőek vagyunk, és e 
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a tantervi, tartalmi 

szabályozókban 

meghatározott 

egyetemes emberi, 

európai és nemzeti 

értékeket és azok 

tiszteletére neveli 

őket.  

tágabb környezetünk, szülőföldünk 

megismerését.  

Pl. tudatosan jeleníti meg terveiben az 

értékközvetítés, az erkölcsi érzelmek 

átélésének lehetőségét, a modellnyújtás 

feladatait a gyermeki játék-, és 

munkatevékenységek, a mese, a művészeti 

tevékenységek, és néphagyományőrzés által.  

különbözőség érték valamennyiünk 

számára. Pl. van, aki másféle ételt eszik, 

különböző ruhát visel, más nyelvet 

beszél, stb.  

 

4.5 Tudatos 

értékválasztásra és a 

saját értékrendjük 

kialakítására 

ösztönzi a 

gyermekeket, a 

tanulókat.  

 

A cselekvés közbeni szépre, jóra, igazra 

nevelés megjelenik a nevelés egész 

folyamatában. A gyermek számára elérhető, 

érthető és betartható szokásokat, szabályokat 

és feladatokat tervez, melyek alakításába az 

idősebb gyermekeket is bevonja. Pl. a 

„Beszélgető kör” alkalmával a gyermekek 

segítőkész, türelmes, igazmondó,- esetenként 

mások javára lemondó cselekedeteinek 

pozitív értékelése.  

 

A felnőtt-gyermek szeretetkapcsolatára 

épülő értékközvetítés, a normák és 

szabályok türelmes és következetes 

betartatása jellemzi az óvodapedagógus 

magatartását.  

Pl. ha egy gyermek elrontja, elveszi társa 

játékát, türelmesen és a bizalom 

kifejezésével biztosítja és elvárja a 

helytelen cselevések önálló vagy 

segítséggel történő korrigálását.  

4.6 Tudatosan 

alkalmazza a 

gyermekek, a 

tanulók sokoldalú 

megismerését 

szolgáló pedagógiai-

pszichológiai 

módszereket.  

Pedagógiai tervezéséből, azokhoz fűzött 

reflexióiból kitűnik, hogy ismeri és 

alkalmazza a gyermeki személyiséget feltáró 

módszereket Pl. a megfigyelést, gyermeki 

alkotások elemzését; szociometriát; 

szülőkkel folytatott irányított beszélgetést.  

 

A tevékenység, foglalkozás során 

nevelési, fejlesztési módszereit, eszközeit 

a gyermekek sokoldalú megismerésére 

alapozza. Pl. a bizonytalan, félénk 

mozgású gyermek számára a tornapadon 

való ülésben csúszáshoz motiváló 

eszközt ad (mackó, labda), amivel 

figyelmét a játékszituációra irányítja.  

 

4.7 Felismeri a 

gyermekek, a 

tanulók 

személyiségfejlődési 

– és az esetleg 

jelentkező tanulási 

nehézségeit - s 

képes számukra 

hatékony segítséget 

nyújtani, vagy 

szükség esetén más 

szakembertől 

segítséget kérni.  

 

Felismeri a gyermek 

személyiségfejlődésében jelentkező 

zavarokat, nehézségeket, és lehetőségei 

szerint segít ezek megoldásában. Ha 

szükséges, megfelelő szakemberhez irányítja 

a gyermeket. Pedagógiai tervezésében 

megjelenik a segítő szakemberekkel való 

együttműködés módja, területe és 

gyakorisága. Reflexióiban elemzi a 

segítségnyújtás eredményességét.  

 

Az adott tevékenységekben, 

foglalkozásokon megnyilvánuló fejlődési 

elmaradásra, személyiségzavarra 

tekintettel van, a problémához illeszkedő 

megoldást ad. Pl. a hiperaktív gyermek 

számára több mozgásos tevékenységet, 

egyéni megbízatást ad; megteremti a 

társak zavarása nélküli nyugodt 

tevékenység feltételeit.  

 

4.8 Felismeri a 

gyermekekben, a 

tanulókban a 

tehetség ígéretét, és 

tudatosan segíti 

annak 

kibontakozását.  

Felismeri a gyermekekben a tehetség 

ígéretét.  

Ehhez igazítja fejlesztési feladatait. Pl. úgy 

alakítja ki a kisebb csoportokat, hogy 

hasonló ütemű és nehézségű feladatot 

végezzenek az egy csoportban lévők.  

Adekvát segítséget nyújt a pillanatnyi 

igényüknek megfelelően a tehetséges 

gyermekek számára. Pl. a kreatív ötletek 

megvalósításához is tud eszközt, anyagot 

biztosítani.  

 

4.9 Az együttnevelés 

keretei között is 

módot talál a 

gyermekek, a 

tanulók esetében az 

egyéni fejlődés 

lehetőségeinek 

megteremtésére.  

 

Csoportos tevékenységek esetén is figyel az 

egyéni szükségletekre, és a megfelelő 

fejlesztési stratégiáknak a gyermek 

igényeihez igazodó magvalósítására.  

Reflexiójában kitér pl. arra, hogy a nehezen 

motiválható kisgyermek érdeklődését nem 

sikerült lekötnie, ezért hozzá közelebb álló 

tevékenységeken keresztül, - meg lévő 

tapasztalataira építkezve - közvetíti a 

tudástartalmat.  

Megteremti a gyermekek egyéni 

fejlődéséhez szükséges lehetőségeket. Pl. 

a csoportszobában, játékidőben lehetőség 

van a gyermekek egyensúlyérzékének 

fejlesztésére, földre rajzolt vonalakon, 

sávok közötti haladással, hintázás 

nagylabdán ülve, a babaszobában terítés 

közben poharak, edények 

egyensúlyozása tálcán, stb.  

 

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 
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esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Indikátorok Portfólió alapján Tevékenység látogatás alapján 

5.1 A pedagógus az 

általa vezetett, 

fejlesztett gyermek- 

és tanulócsoportok 

fejlesztését a 

közösségfejlesztés 

folyamatának 

ismeretére, és a 

csoportok tagjainak 

egyéni és csoportos 

szükségleteire, 

sajátosságaira 

alapozza.  

Nevelési tervében a közösségi és erkölcsi 

nevelés megtervezésekor figyelembe veszi, 

hogy a gyermekek változatos helyzetekben 

alakíthassák társas kapcsolataikat. 

Helyzetelemzésében kitér a gyermekek 

eltérő sajátosságaira, szükségleteire és 

feladataira a különbözőségek elfogadása, 

tisztelete terén. Pl. pozitív értékeléssel 

ösztönzi az egymást segítő magatartást, az 

önzetlenséget.  

 

Változatos formában, tevékenységekben 

(játék, munka, tanulás) kínál lehetőséget 

a gyermekek számára az 

együttműködésre, segítségnyújtásra. A 

gyermekek értékrendjére építve segíti a 

helyzetek, történések jobb megértését, 

értelmezését. Átérezteti az adni tudás 

örömét. Pl. a tárgyi jellegű 

meglepetéseken kívül érzelmi 

megnyilvánulással, mosollyal, 

simogatással vagy meséken keresztül 

bemutatja a kívánatos közösségi, erkölcsi 

tulajdonságokat.  

 

5.2 Megteremti az általa 

irányított nevelési, 

oktatási folyamat 

során az 

együttműködési 

képességek 

fejlődéséhez 

szükséges 

feltételeket.  

 

Megteremti az együttműködési képességek 

fejlődéséhez szükséges feltételeket, a 

biztonságot nyújtó környezetet. Pl. terveiben 

kitér arra, hogyan a naposi munka során 

milyen együttműködési lehetőséget teremt 

meg a gyermekek számára.  

 

Kihasználja a korosztályi, képességbeli 

különbözőségek pozitívumait. 

Tudatosítja, elismeri a közösség 

alakulására kedvezően ható magatartást, 

cselekedeteket. Pl. a fiatalabb társak 

kikísérése a mosdóba; a játékelrakásnál a 

legmagasabb gyerek teszi fel a polcra a 

játékot, amit a többiek nem érnének el; a 

nagyobban közösen segítenek a 

tornazsámoly, karikák kihelyezésében, 

összegyűjtésében; a gyerekek beteg 

társuknak rajzot készítenek és küldenek.  

5.3 Szakszerűen és 

eredményesen 

alkalmazza a 

konfliktusok 

megelőzésének és 

kezelésének 

módszereit.  

 

Csoportjában tudatosan alkalmazza a 

konfliktus-megelőzés módszereit: a közös 

szabályalakítást, az értékelési szempontok, 

pozitív példák megerősítését. Nevelési 

tervében stabil szokás- és szabályrendszert, 

következetes és kiszámítható visszajelzést, 

konkrét konfliktus-megelőzési, megoldási 

technikákat tervez, ezek megvalósulására 

reflektál. Pl.: a negatív viszonyulások 

gyökerének megértése, ezek 

megváltoztatása: félelem, harag, irigység, 

agresszió, sérelmek.  

A gyermekek megnyilvánulásaira 

folyamatosan visszajelzést ad, 

megerősítve, tudatosítva a helyes 

magatartást, cselekedetet. Nyílt és 

egyértelmű kommunikációjával az eltérő 

szempontok egyeztetésével mintát ad a 

konfliktusok elkerülésére. A 

konfliktusok feloldására kihasználja pl. a 

mese, a báb a dramatizálás nyújtotta 

lehetőségeket.  

 

5.4 Ösztönzi a 

gyermekek, a 

tanulók közötti 

véleménycserét, 

fejleszti 

kommunikációs 

képességeiket, 

fejleszti a 

tanulókban az 

érvelési kultúrát.  

 

A napi tevékenységekben, játékban a 

gyermekek természetes közlési vágyának 

kiéléséhez megteremti a feltételeket. 

Érdeklődésével ösztönzi a gyermekek 

egymás közötti kommunikációját. 

Kérdéseivel állásfoglalásra, 

véleményalkotásra is ösztönzi őket. Az 

egymásra figyelést, a másik fél 

mondanivalójának meghallgatását 

gyakoroltatja a gyermekekkel. 

Tervezőmunkájában az anyanyelvi nevelés 

kiemelt szerepet kap, az anyanyelv 

ismeretére, megbecsülésére, szeretetére 

nevelés, a gyermek természetes beszéd és 

kommunikációs kedvének fenntartása, 

ösztönzése, a gyermek meghallgatása, 

kérdéseik támogatása és a válaszok 

igénylése. Pl.: nyelvi játékokat tervez: "Erről 

Beszéde mintaszerű. Közléseit, 

mondanivalóját a gyermekek életkorának 

megfelelően, érthetően és nyelvtanilag 

helyesen fogalmazza meg. Árnyalt 

kifejezésekkel gazdagítja a gyermekek 

fogalomalkotását, szókincsét. 

Metakommunikatív jelzéseivel is segíti a 

közlések tartalmának megértését, 

bátorítja a gyermekek szóbeli 

megnyilvánulását. Pl.: változatos nyelvi 

játékot, fejtörőt, kérdéseket tesz fel "Mi 

változott meg?"" Honnan lehet tudni, 

hogy most milyen évszak van?" 

"Gondoltam egy tárgyra!"Miért volt 

Pistinek egyszerűbb a feladata, mint 

Zsoltnak?  
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jut eszembe!", "Igaz, vagy hamis", 

"Meseszövés".  

5.5 A gyermekek, a 

tanulók nevelése, 

oktatása során a 

közösség iránti 

szerepvállalást 

erősítő pedagógiai 

helyzeteket teremt.  

 

A gyermekcsoportja profiljának, a társas 

kapcsolatok rendszerének ismeretében 

alakítja ki a közösségfejlesztés stratégiáját. 

Segíti a közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlását. A gyermekek 

közti társas kapcsolatokat támogatja, érzelem 

gazdag közös programokat, tevékenységeket, 

ünnepeket tervez. Ennek érdekében korszerű 

módszereket alkalmaz, melyek 

tervezőmunkájában konkrét formában 

megjelennek. Pl.: farsangi díszek készítése a 

csoportszoba díszítéséhez; virágok gyűjtése a 

babaszobai vázába; apró meglepetések 

készítése a csoportba érkező új 

kiscsoportosok számára.  

A tevékenységek során megjelenik a 

csoporthoz tartozás pozitív érzése.  

Pl.: csoport események felidézése 

képekről; közösen alkotott mesék 

meghallgatása; örömteli közösségi 

események bemutatása; családi 

kirándulásról a csoportnak hozott 

termések, kavicsok; a megunt otthoni 

játékok csoportnak ajándékozása.  

5.6 Pedagógiai feladatai 

során figyelembe 

veszi és értékként 

közvetíti a 

gyermekek, a 

tanulók és 

tanulóközösségek 

eltérő kulturális, 

társadalmi 

hátteréből adódó 

sajátosságokat.  

Megjelenik a nevelési és tanulási terveiben 

az eltérő kulturális háttérrel rendelkezők 

értékeinek, szokásainak, hagyományinak 

tisztelete. A gyermeket annak megértésére 

neveli, hogy az emberek különböznek 

egymástól. Pl.: néprajzi múzeumba, tájházba 

látogatást tervez, ahol megfigyelhetik, 

hogyan élnek a más kultúrához tartozó 

népek, milyen ruhákat viselnek, milyen 

házakban laknak. Értékelésében, 

reflexiójában figyelembe veszi a gyermekek 

eltérő kulturális hátterét is. Pl. nyelvi 

különbözőségek, étkezési szokások.  

 

A tevékenységek szervezésében, 

kommunikációjában, programjaiban 

igazodik a kulturális sokféleségből adódó 

sajátosságokhoz. Bátorítja, 

kezdeményezi az eltérő kultúrából 

érkező gyermekek önkifejezését, társas 

kapcsolataikat a játékban, mesében, 

versben, kézműves tevékenységekben, 

zenében, mozgásban. Értékeiket sokféle 

módon megjeleníti pl. játékeszközök, 

használati tárgyak, képek, dalok 

formájában.  

 

5.7 A gyermekeket, 

tanulókat egymás 

elfogadására, 

tiszteletére, 

kölcsönös 

támogatására, 

előítélet-

mentességre neveli.  

 

A különbözőségek elfogadására, tiszteletére 

nevel mintaadó viszonyulásával, melyet 

reflexióiban kifejt. A csoport 

szokásrendszerében megtervezi az alapvető 

érintkezési szabályokat és a pozitív 

közösségi érzelmeket erősítő élményeket. 

Pl.: vegyék észre, ha valakinek segítségre 

van szüksége; tartsák tiszteletben egymás 

játékát, személyes tárgyait, másokétól eltérő 

szokásait.  

 

Személyes példájával kölcsönös 

tiszteletre, egymás elfogadására, az 

egyéni sajátosságok tiszteletben tartására 

nevel. A gyermekek egyéni 

megnyilvánulásait pozitív megerősítéssel 

kíséri. A közös élményeken keresztül az 

összetartozás érzését erősíti a 

gyermekekben. Pl.: együtt örülnek, ha 

valamelyik társuknak születésnapja van, 

építményt hozott létre, önállóan fel tudott 

öltözni.  

5.8 Pedagógiai 

tevékenységében a 

nevelt, oktatott 

gyermekek, tanulók 

életkorából 

következő fejlődés-

lélektani jellemzőik 

ismerete tükröződik.  

Pedagógiai tevékenységét az óvodáskorra 

jellemző fejlődés-lélektani jellemzőkre építi. 

Pl. érzelemvezéreltség, a játék dominanciája, 

utánzási hajlam, önállóságra törekvés, kettős 

tudat, figyelembevétele stb.  

 

Figyelembe veszi a gyermekek életkorát, 

és pl. a finommozgásuk fejlődési 

jellemzőit a tevékenységekhez biztosított 

eszközök kiválasztásánál: ecsetek, 

ceruzák, kréták, gyermek méretű jobb-, 

és balkezes ollók, nagyméretű festésre 

alkalmas felületek, stb.  

 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

Indikátorok Portfólió alapján Tevékenység látogatás alapján 

6.1 A tantervi 

tartalmakat a 

gyermekek, a 

tanulók egyéni 

pedagógiai-

pszichológiai 

szükségleteihez is 

Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjában szereplő „fejlődés 

jellemzői az óvodáskor végére” mutatóit 

alaposan ismeri. Képes saját feladatait ezek 

figyelembevételével és csoportjának 

ismeretében körülhatárolni, alkalmazni. 

Nevelési tervében és a foglalkozások 

A foglalkozások, tevékenységek 

optimális terhelést biztosítanak a 

gyermekek számára, időben, aktivitási 

lehetőségekben, a megismerő funkciók 

működtetésében, társas interakciókban. 

Pl.: lehetővé teszi a párhuzamosan 

végezhető tevékenységeket, hogy az 
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igazodva 

eredményesen és 

adaptívan 

alkalmazza.  

 

terveiben tudatosan építi egymásra a 

fejlettségi szinteknek és a gyermekek 

pszichés sajátosságainak megfelelő 

feladatokat és tevékenységeket. A 

képességek fejlődéséhez a legmegfelelőbb 

gyakorlási lehetőségeket és eszközöket 

tervez. Pl.: a testséma fejlesztés tükör 

játékkal, csukott szemmel a saját testrészek 

megérintése, babafürösztés, orvos játék.  

önkéntes váltással a gyermekek maguk 

számára találhassák meg az őket 

aktuálisan leginkább vonzó és kihívással 

bíró elfoglaltságot.  

 

6.2 Változatos 

pedagógiai 

értékelési 

módszereket 

alkalmaz, a 

nevelési-oktatási 

folyamatban 

célzottan alkalmazza 

a diagnosztikus, a 

fejlesztő és összegző 

értékelési formákat.  

Változatos értékelési módszereket alkalmaz 

pl. DIFER vagy más, megfigyeléses 

diagnosztikus mérések. Ezek elemzése 

alapján meghatározott fejlesztési feladatai 

megjelennek a pedagógiai 

dokumentumaiban. Nyomon követhetők a 

gyermekek saját magukhoz mért folyamatos, 

konkrét fejlesztő értékelésének eljárásai is. 

Pl. a munkatevékenységeknél, 

nagymozgásos feladatoknál a helyesen 

végrehajtott cselekvések dicsérettel történő 

megerősítése, a javítandók többszöri 

gyakorlása, korrigálása az óvodapedagógus 

újabb bemutatásával, tevőleges segítésével.  

Az óvodapedagógus a megfigyelt 

tevékenységek során, személyre szabott, 

pozitív értékelést alkalmaz. Pl. bátorítja, 

elismeri a sikeres feladatmegoldást, 

segíti az önálló elképzelések 

megvalósítását a játékban, rajzban, 

képalakításban, dramatizálásban.  

 

6.3 Változatos, a 

szakterülete, a 

tantárgya 

sajátosságainak és 

az adott nevelési 

helyzetnek 

megfelelő 

ellenőrzési-

értékelési 

módszereket 

használ.  

 

Gazdag ellenőrzési-értékelési eszköztárral 

rendelkezik, melyből a gyermekek életkori 

sajátosságainak figyelembevételével 

tudatosan választja ki a pedagógiai célnak 

leginkább megfelelőt. A személyre szabott 

értékelést helyezi előtérbe, miközben 

figyelembe veszi a gyermekcsoport 

összetételét, a gyermekek egymásra 

gyakorolt hatását. Pl. a csoportprofilban 

elemzi milyen hatást gyakorol a gyermekek 

magatartására a sajátos nevelési igényű 

társuk, vagy az újonnan érkező 

kiscsoportosok.  

 

A helyes viselkedés, feladatmegoldás 

értékelésére árnyaltan alkalmazza a 

verbális és metakommunikatív 

visszajelzéseit. Pl. mosoly, simogatás, 

ölelés, szóbeli elismerés. Tudatosan 

alkalmazza az egész gyermekcsoportra 

vonatkozó értékeléseket is a közösségi és 

erkölcsi érzelmek fejlesztésére. Pl.: 

"Örülök, hogy mindenki figyelt arra, 

hogy a barkácsolásnál már nem használt 

eszközeit a helyére tegye, így a 

következő gyerek is megtalálta, amire 

szüksége volt."  

6.4 Pedagógiai céljainak 

megfelelő 

ellenőrzési, 

értékelési 

eszközöket választ 

vagy készít.  

 

A gyerekek képességeinek, tudásának 

alakulását az életkorhoz igazodó feladatok, 

eszközök biztosításával, alkalmazásával 

követi nyomon. A gyermekek egyéni 

fejlődési dokumentumaihoz megfigyelési és 

értékelési szempontokat készít. Olyan 

képességfejlesztő játékokat tervez, és 

alkalmaz, melyek során lehetőség nyílik a 

gyermekek tudásának, ismereteinek, 

képességeinek megállapítására. Pl. párkereső 

társasjátékok, memóriajáték, lottójáték, 

labirintus, útvesztő, szociometria.  

 

Egyéni feladatadással, kisebb csoportban 

végzett tevékenységekben figyeli meg és 

gyűjti az információkat a gyermekek 

képességeinek, fejlődéséről. Pl. mese, 

elbeszélés jeleneteit ábrázoló képek 

sorba rendezése; a történet verbális 

felidézése; vers, mondóka gyakorlása; 

tájékozódás a térben hangok alapján; 

labda elkapása; ceruzafogás rajzolás 

közben; tányérok nagyság szerinti sorba 

rendezése; ritmikus sordísz készítése 

termésekből, gyöngyökből.  

6.5 A gyermekeknek, a 

tanulóknak 

személyre szabott 

értékelést ad.  

 

Reflexióiban a gyermekek értékelését az 

elért eredményekre építi, differenciált 

bánásmódja a pozitívumok megerősítését és 

a gyermek önmagához mért fejlődését 

szolgálja. Pl. pozitívan értékeli, ha a 

csapongó, kevésbé kitartó gyermek 

elmélyülten és hosszabb ideig képes társaival 

együtt játszani, tevékenykedni.  

 

Értékelését személyre szabottan, a 

pozitívumok kiemelésével végzi. A 

gyermek, a csoport által megismert 

szabályokhoz és értékekhez igazítja 

értékelését. Elismeri a gyermekek 

erőfeszítéseit, próbálkozásait az esetleges 

sikertelenség esetén is. Pl.: a közös 

játékelrakásban való aktív részvételét 

annak a gyermeknek, aki rendszerint 

ebből kivonja magát.  
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6.6 A gyermeki, a 

tanulói tevékenység 

rendszeres 

ellenőrzésének 

eredményeit 

szakszerűen elemzi, 

értékelésüket 

rendszeresen 

felhasználja 

fejlesztési céljainak, 

feladatainak 

kijelölésében.  

Önállóan képes a gyermekek 

tevékenységének megfigyeléséből, 

produktumaik értékeléséből kapott adatokat 

elemezni. Következtetései az egyéni és a 

csoportos fejlesztés alapjául szolgálnak. A 

fejlesztésre vonatkozó tervét a gyermekek 

egyéni ütemű képességfejlődésének 

megfelelően alakítja. Nevelési tervének, és a 

gyermekek egyéni fejlődési 

dokumentumainak elemzése, összevetése 

alapján új feladatokat jelöl ki. Pl.: a 

gyermekek többsége még pontatlanul, sok 

segítséggel végzi a naposi teendőket, terítést, 

kancsóból öntést, - ezért a tervezettektől 

eltérően - a következő nevelési ciklusban is 

újra tervezi ezt a feladatot.  

 

A foglalkozások, tevékenységek 

eredményességét a látottak megbeszélése 

során a gyermekek produktumai alapján 

elemzi és értékeli, összehasonlítva a 

tervezettekkel. Az eredmények alapján 

megerősíti vagy módosítja fejlesztési 

elképzeléseit. Pl.: a gyermekek már 

gyakorlottan, biztonsággal végzik a 

koruknak megfelelő egyensúlyérzéket 

igénylő feladatokat, ezért továbbléphet a 

következő fokozatra.  

 

6.7 Az értékelési 

módszerek 

alkalmazása során 

figyelembe veszi 

azok várható hatását 

a gyermekek, a 

tanulók 

személyiségének 

fejlődésére. 

A pozitívumokra épülő, differenciált, 

fejlesztő értékelést részesíti előnyben a 

gyermekek személyiségének fejlődése 

érdekében. Tevékenységi, foglalkozási 

terveiben folyamatos biztatást, visszajelzést 

tervez, pl. a továbblépést támogató kérdések 

formájában.  

 

Pozitív megerősítéssel, az elért eredmény 

tudatosításával további erőfeszítésre 

ösztönzi a gyermekeket. Figyeli a 

gyermekek reakcióit, a kapott feladat 

megértését és a többiekkel való 

haladásukat, melynek függvényében 

segítséget ad. Pl.: ha társasjátéknál nem 

sikerül a számkép alapján azonosítani a 

mennyiséget, ezért türelemre intve a 

társakat, segíti a gyermeket a 

számlálásban.  

6.8 A gyermekek, a 

tanulók számára 

adott visszajelzései 

rendszeresek, 

egyértelműek, 

tárgyilagosak.  

 

Értékelése objektív, érthető, következetes. 

Pedagógiai tevékenysége során folyamatos 

visszajelzést ad a gyermekeknek. A 

pozitívumokra épülő, differenciált, fejlesztő 

értékelést részesíti előnyben.  

 

Mindig konkrét cselekvéshez kötötten 

értékel, segíti a helyes viselkedés, 

kognitív képességek megszilárdítását és 

a következő fejlettségi szint 

megközelítését. Pl.: a gyakran árulkodó 

gyermeket megdicséri, ha társaival 

sikerül megegyeznie egy játékeszköz 

birtoklásában.  

6.9 Elősegíti a 

gyermekek, a 

tanulók önértékelési 

képességének 

kialakulását, 

fejlődését.  

 

Az ön- és társas értékelés alakulását a 

pedagógus személyes pozitív példájával és 

kérdéseivel segíti. Nevelési tervében kitér a 

gyermekek erkölcsi szociális 

érzékenységének fejlesztésére, énképük 

alakítására, önkifejező és önérvényesítő 

törekvéseik, önértékelési képességeik 

megalapozására. Pl.: tervezésében 

szempontokat ad a teljesítmény, 

produktumok értékeléséhez: "az lesz a 

legügyesebb kisgyerek, aki futás közben nem 

ér hozzá sem a társához, sem a kihelyezett 

akadályokhoz".  

A szociális tanulás sokféle lehetőségét 

pl. szerepjáték, szabályjáték, páros, 

csoportos feladatvégzés kihasználva 

elősegíti az önértékelés pozitív 

alakulását, önbizalom erősödését. A 

pedagógus tudatosan ügyel arra, hogy 

minden gyermek énképe pozitívan 

fejlődjön, folyamatos megerősítést, 

dicséretet, elismerést kapjon felnőttől és 

társaitól egyaránt.  

 

6.10 Az intézményi 

pedagógiai 

programmal 

összhangban 

alkalmazott 

pedagógiai 

ellenőrzési és 

értékelési rendszert 

és módszereket, 

azok szempontjait 

az általa megkezdett 

Az értékelés területeiről, szempontjairól és 

időszakos eredményeiről a szülőket év elején 

tájékoztatja. Értékelését a terveiben 

megfogalmazott várható fejlődési 

mutatókhoz igazítja, figyelembe véve a 

gyermekek fejlődésében lehetséges egyéni 

eltéréseket. Dokumentumaiban tervezi a 

szülők egyéni tájékoztatását gyermekük 

aktuális fejlettségéről.  

 

A tevékenységek során személyes 

kapcsolatban, és bátorító attitűddel 

értékeli a gyermekek tevékenységét, 

magatartását. Pl.:- "hogyan lehetne 

másképpen is megépíteni a várunkat, 

hogy magasabb legyen, és ne dőljön el?" 

- gondolkodtató kérdéssel.  
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nevelési-oktatási 

folyamat elején 

megismerteti a 

gyermekekkel, a 

tanulókkal, a 

szülőkkel.  

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Indikátorok Portfólió alapján Tevékenységlátogatás alapján 

7.1 A gyermekek, a 

tanulók nevelése-

oktatása érdekében 

kezdeményezően 

együttműködik a 

pedagógustársaival, 

a pedagógiai munkát 

segítő 

szakemberekkel és 

szülőkkel.  

Pedagógiai terveiben megfogalmazza a 

szülőkkel, segítő szakemberekkel kialakított 

konstruktív kapcsolatának elveit, tartalmát, 

formáit. Pl.: a pedagógiai munkát 

közvetlenül segítő pedagógiai asszisztenssel, 

dajkával való kommunikáció, informálásuk 

formáit, gyakoriságát, véleményük, 

tapasztalataik megismerésének módját.  

 

A tevékenységek szervezésében, 

irányításában, a gyermekek 

fejlesztésében a nevelésben, 

fejlesztésben közreműködő partnereivel 

pl. dajka, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus építő jellegűen és 

hatékonyan működik együtt.  

 

7.2 A gyermekekkel, a 

tanulókkal történő 

együttműködés 

elveit és formáit az 

alkalmazott 

pedagógiai program 

és az intézményi 

dokumentumok 

keretei között a 

gyermekek, a 

tanulók 

személyiségfejlődés

ét figyelembe véve 

alakítja ki és 

valósítja meg.  

Együttműködését a pedagógiai programban 

szereplő partnerekkel megtervezi, a 

csoportnaplóban rögzíti, változatos formákat, 

alkalmaz. Pl.: a gyermek 

személyiségfejlődése érdekében a 

beiskolázás előtt a gyermekek fejlesztésében 

együttműködő szakemberek és a szülők 

közös véleményalkotása (óvodapedagógus, 

fejlesztő pedagógus, logopédus, 

gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, 

pedagógiai asszisztens).  

 

A foglalkozásokat, tevékenységeket 

követő szakmai megbeszélésen 

szakszerűen elemzi az együttműködési 

formákat a gyermeki 

személyiségfejlesztés érdekében. Pl. 

Mozgás tevékenységforma során a 

gyermekek biztonságának, testi 

épségének megőrzését, a balesetek 

elhárítását szem előtt tartja, figyelembe 

veszi az óvoda Házirendjében 

meghatározottak betartását, így a 

gyermekek ruházatát, és az általuk 

behozott tárgyakat, játékeszközöket 

ellenőrzi a balesetvédelmi 

szempontoknak megfelelően.  

 

7.3 Tevékenysége során 

az intézményi 

pedagógiai 

programhoz 

igazodóan és a 

pedagógiai céljainak 

megfelelően 

érthetően és 

hitelesen 

kommunikál.  

Kommunikációja kulturált, pedagógiai, 

szakmai hozzáértését tükrözi. Nevelési 

tervében megteremti a gyermekek számára 

fejlesztő, mintaadó kommunikációs teret; az 

anyanyelvi nevelés kiemelt szerepet kap. 

Megtervezi pl. a különböző kommunikációs 

szituációkat, témákat, nyelvi játékokat, 

szókincsbővítést, a kommunikációs térbe 

bevont külső személyekkel való kapcsolatot.  

 

Tevékenysége során érthetően és 

pedagógiai céljainak, az adott helyzetnek 

megfelelően kommunikál. Pl. gazdag 

tartalmú beszédhelyzeteket teremt, ahol a 

gyermekek szabadon 

megnyilvánulhatnak, tapasztalhatják a 

kommunikáció változatait alá-fölérendelt 

szituációban (király-szolga), függőségi 

kapcsolatban (anya-gyermek) a 

mesedramatizálásnál. Bővíti a 

gyermekek szókincsét, ahol erre 

lehetőség adódik. Ügyel a helyes 

mintaadásra. 

7.4 Igényli a pedagógiai 

munkájával 

kapcsolatos 

rendszeres 

visszajelzéseket, 

nyitott azok 

befogadására.  

 

Nyitott a szülők, a gyermekek, az 

intézményvezető, a kollégák visszajelzéseire, 

ezeket önkritikusan elemzi, értékeli, és 

felhasználja őket szakmai fejlődése 

érdekében. A szakmai életútja során kapott 

visszajelzésekre reflektál, bemutatja hogyan 

hatottak ezek szakmai fejlődésére. Pl.: 

kommunikációjának, 

metakommunikációjának fejlesztése 

videotechnikával a szaktanácsadó, 

pszichológus segítségével.  

A gyermekek visszajelzéseire figyel, 

nyitott az ötleteik megvalósításában, 

figyelembe veszi javaslataikat, 

kéréseiket. Pl.: milyen ajándékot 

készítsenek Anyák napjára; milyen 

játékokhoz készítsenek elő eszközöket a 

kirándulásra; hogyan tudnának 

hozzájárulni a csoportszoba szépítéséhez 

az ünnep alkalmából.  

 

7.5 Szakmai 

megbeszéléseken 

Szakmai megbeszélések, értekezletek aktív 

résztvevője. Kulturáltan vitatkozik, érvei 

A foglalkozásokat, tevékenységeket 

követő szakmai megbeszélésen 
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kifejti, képviseli az 

álláspontját, képes 

másokat meggyőzni, 

és ő maga is 

meggyőzhető.  

 

szakmailag megalapozottak. A problémák 

megoldására, nézetkülönbség esetén 

kompromisszumra törekszik. Hiteles, 

másokra odafigyelő, elkötelezett, 

együttműködésre kész személyiség. Mindezt, 

és szakmai álláspontját bemutatja szakmai 

életútja elemzésénél. Pl. szakmai érvekkel 

indokolja, miért tartotta szükségesnek 

bevezetni óvodájában, csoportjában az 

óvodai fejlesztő programot.  

egyértelműen és szakszerűen kifejti 

álláspontját, nézeteit. Mondanivalóját 

kulturáltan, szakmai elkötelezettséggel, 

meggyőzően tolmácsolja. Hitelesség, 

együttműködés, a másik fél 

véleményének megismerési igénye 

jellemzi.  

 

 

 

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Indikátorok Portfólió alapján Tevékenység látogatás 

alapján 

8.1 Tisztában van 

személyiségének 

sajátosságaival, és 

alkalmazkodik a 

szerepelvárásokhoz.  

 

Tisztában van személyiségének sajátosságaival. 

Reálisan értékeli szakmai felkészültségének 

aktuális szintjét, erősségeit és gyengeségeit, a 

fejlődés érdekében tudatosan tervezi a saját 

szakmai jövőjét. Szakmai életútja 

bemutatásában, reflexióiban reálisan értékeli 

felkészültségét, kitér azokra a pedagógus 

szerep-elemekre, melyek belsővé váltak 

tevékenysége során, illetve nehézséget okoztak 

számára. Pl.: a szülőkkel kialakított empatikus 

kapcsolata segítette megtalálni az optimális 

megoldást a gyermekek fejlesztése érdekében.  

Tisztában van a különböző 

pedagógusszerepek elvárásaival. 

Törekszik arra, hogy megfeleljen 

ezeknek. Hitelesen közvetíti a 

pedagógus szerepet meghatározó 

sajátosságokat a gyermekek és 

munkatársai felé. Pl. nevelő-fejlesztő, 

elfogadó, informáló, segítő, 

önkritikus pedagógusként elemzi 

munkáját a tevékenység látogatás 

után.  

 

8.2 A pedagógiai 

feladatok 

megoldásában 

együttműködik 

pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel

, a nevelő-oktató 

munkát segítő 

munkatársaival, a 

gyermek, tanuló 

fejlődését támogató 

más 

szakemberekkel.  

 

Intézménye pedagógiai programjában 

megfogalmazott nevelési célok elérése, az éves 

programban tervezett feladatok megvalósítása 

érdekében együttműködik kollégáival. 

Intézménye szakmai munkaközösségének aktív 

tagja. Tematikus tervében, projekttervében 

tervezi a saját és más óvodai csoportban 

dolgozó pedagógustársaival való szakmai 

együttműködés tartalmát, módszereit. Pl. az 

óvoda nagycsoportosai számára szervezett 

tehetségfejlesztő zenei tevékenységek. 

Reflexiójában kitér a pedagógustársakkal, más 

segítő munkatársakkal, a gyermek fejlődését 

támogató más szakemberekkel való 

együttműködés tartalmára, eredményességére. 

A megfigyelt tevékenységek, 

foglalkozások megbeszélése során, ha 

ez releváns, bemutatja a foglalkozása, 

tevékenysége előzményeként 

megvalósuló együttműködését 

pedagógustársaival, a nevelő-oktató 

munkát segítő munkatársaival pl. 

projekt, tehetségműhely, témahét 

megvalósításában; esetleg a 

különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek nevelésében elért közös 

eredményeket.  

 

8.3 Részt vesz szakmai 

kooperációkban, 

problémafelvetéseiv

el, javaslataival 

kezdeményező 

szerepet is vállal.  

 

Aktív résztvevője az intézmény-fejlesztő 

tevékenységnek. Részt vesz az óvoda 

pedagógiai és módszertani fejlesztéseinek 

megvalósításában. Szakmai életútjában, 

reflexiójában bemutatja, elemzi az 

innovációkban elért eredményeit. Pl. a 

multikulturális/interkulturális nevelés program 

szintű bevezetése az óvodai tevékenységek 

rendszerébe.  

 

Ha lehetőség nyílik rá, bemutatja a 

szakmai innováció adott 

tevékenységhez kapcsolódó elemét. 

Pl.: Zöld Óvoda pályázatban való 

sikeres részvétel eredményeként 

megvalósuló környezettudatos 

gyermeki tevékenységek, azok 

produktumai. Mondanivalóját 

kapcsolja a látott foglalkozáshoz,- 

amennyiben a téma ilyen 

vonatkozásban releváns.  

8.4 Pedagógiai 

munkáját 

reflektivitás 

jellemzi.  

 

Pedagógiai tevékenységére folyamatosan 

reflektál, melynek nyomán dokumentumaiból 

megismerhető nevelési gyakorlatának, 

nézeteinek változása, tudásának gyarapodása. 

Pl. a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való 

foglalkozása miként hatott szakmai 

látásmódjára, hogyan szervezte meg az új 

helyzete való felkészülését, kapcsolatrendszerét, 

A bemutatott gyakorlati 

tevékenységét reálisan, a vonatkozó 

szakterminológia adekvát 

használatával élve értékeli a látogatás 

után. Pl.: a gyermekek 

munkatevékenységének, ezen belül 

együttműködésének feltételeit hogyan 

biztosította és azzal kívánatos hatást 
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és milyen tudáselemekkel bővül szakmai, 

módszertani tudása.  

gyakorolt-e rájuk.  

 

8.5 Fontos számára 

szakmai tudásának 

folyamatos 

megújítása, a 

megszerzett tudását 

a pedagógiai 

gyakorlatában 

eredményesen 

alkalmazza.  

Rendszeresen tájékozódik a pedagógia 

tudományára, és az óvodapedagógiára 

vonatkozó legújabb eredményekről. Kihasználja 

a továbbképzési lehetőségeket. Szakmai 

dokumentumaiban megjeleníti az 

óvodapedagógia legújabb eredményeire épülő 

tudását. Pl.: a szociális hátrányok enyhítésére 

tervezett programok, gyermeki tevékenységek, 

együttműködések.  

 

A naprakész szakmai tudását beépíti a 

tevékenységek, foglalkozások 

tervezésébe, szervezésébe, tartalmába, 

módszereibe. Pl. a gyermekek 

számára közvetített irodalmi 

alkotások között szerepelnek igényes 

kortárs versek, mesék is.  

 

 


