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Bevezető 
 

A nevelés és oktatás minőségének javítására irányuló rendszerszintű beavatkozások 

alapja az a megállapítás, mely szerint „az oktatás annyira jó, amennyire jók a 

pedagógusok”. A minőségi nevelés-oktatás megvalósításához szükséges „jó 

pedagógusok” biztosításának egyik eszköze a pályán lévő pedagógusok támogatása 

abban, hogy szakmájukat tudatosan művelő, autonóm szakemberek legyenek. Ennek 

megvalósítását hivatott támogatni többek között a szaktanácsadói rendszer 

megújítása, amely a szaktanácsadást olyan rendszerszintű szakmai támogatásként 

értelmezi, amely elősegíti minden egyes pedagógus szakmai professziójának 

fejlődését.  

Ez a professzió magas szintű elméleti ismeretek mellett a körülményekhez és az egyes 

gyermekekhez/diákokhoz alkalmazkodó korszerű technológiák tudatos alkalmazását is 

magában foglalja. Olyan szakmáról van tehát szó, amit lehetetlen tökéletesen 

elsajátítani a felsőoktatási tanulmányok során. Csupán az elméleti ismeretekhez 

kapcsolódó gyakorlati tudás révén alakul ki az érett pedagógust jellemző szakmai 

bölcsesség, amelyet az egész szakmai életpályán keresztül folyamatosan frissíteni 

kell.  

A gyakorló pedagógusoknak tudatában kell lenniük annak, hogy legfontosabb 

feladatukat, a csoportszobai folyamatok eredményes irányítását csak akkor tudják 

teljesíteni, ha tudatosan alakítják és folyamatosan fejlesztik szakmai rutinjukat.  

A szakmai tanulás egész életen át tartó folyamatának első szakaszát a tudományos 

igényű leíró jellegű tudás, a fejlődés következő állomását az ok-okozati összefüggések 

megértése és feltárása, míg az érett szakaszt a módszerek tudatos alkalmazása és 

kreatív fejlesztése, illetve a gyakorlatra építő és azt fejlesztő kutatás-fejlesztés 

jellemzi. A szakmai professziónak ez a fejlődése képeződik le a pedagógus életpálya 

egyes szakaszaiban (gyakornok, pedagógus1, pedagógus2, mesterpedagógus, 

kutatótanár).  

A szakmai gyakorlat folyamatos fejlesztésére irányuló szakmai tanulásnak fontos 

eleme a tudatosság erősödése, amelyet elősegít a rutinok folyamatos 

megkérdőjelezése, a gyakorlat elemzése, a kísérletezés és fejlesztés. A szak-

tanácsadás megújulásának egyik meghatározó eleme éppen a pedagógusok szakmai 

professziójának – és ehhez kapcsolódóan - az életpályájukon való előrehaladásának a 

támogatása, amelyhez szakmai alapot és keretet az egyes munkakörökhöz 

kapcsolódóan kialakított pedagógiai szintleírások adnak. A kompetenciánként (tudás, 

képesség, attitűd) értelmezett szintleírások alapját a 15/2006-os OM rendelet 

óvodapedagógus alapképzési szak kimeneti követelményei, valamint a 326/2013 

(VIII.30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről adja. 
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1. ábra: Óvodapedagógus kompetenciák 

 

Mivel a szintleírások nyilvánosak, minden szereplő számára útmutatást adnak.  

Az egyes elvárások fejlődését elsősorban a szakmai tudatosság mélyülése, illetve az 

elméleti és a tapasztalati tudásnak az alkotó módon való felhasználása jellemzi. 

Megvalósulásához támpont lehet, hogy az ismeretek meglétére az utal, hogy a 

vizsgált személy elsősorban a Mit? kérdésre tud válaszolni. A szakmai tudatosság 

fejlődése tetten érhető a miértekre való válaszadás igényében és képességében, 

illetve a szakmai rutin megkérdőjelezésében. A szakmai professzió legmagasabb 

szintjét a folyamatos kísérletezés, a tényekre alapuló fejlesztés, vagyis a Hogyan? 

kérdésre való válaszolási törekvés jellemzi.  

  

Kompetenciák 

4.  

A gyermek 
személyiségének 

fejlesztése, az 
egyéni bánásmód 

érvényesülése 

1.  

Szaktudományos, 
szakmódszertani tudás 

2.  

A pedagógiai 
folyamatok, 

tevékenységek 
tervezése 

3.  

A tanulás 
támogatása 

6.  

Pedagógiai folyamatok 
és a gyermekek 

személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, 

elemzése 

7.  

Kommunikáció és 
szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

5.  
A gyermekcsoportok, 

közösségek alakulásának 
segítése, fejlesztése  

8.  

Elkötelezettség és 
szakmai 

felelősségvállalás a 
szakmai fejlődésért 
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Az óvodapedagógus munkakörre vonatkozó 

szintleírások 
 

 

Gyakornok  
 

Általános jellemzői  

 

Mentori támogatással dolgozó óvodapedagógus.  

Az életpályaszakasz hossza: 2-4 év.  

Jellemző életkor: 22-25 év. 

 

Friss, sokrétű elméleti ismeret, széles körű szakirodalmi tájékozottság, fejlett IKT 

kompetenciák, idegen nyelv tudása, önálló tanulási stílus jellemzik. 

Jártas a portfólió-készítésben és a projektmunkában. 

Érti a gyermekek nyelvét és világát.  

Gondolkodása nyitott, ambíciózus. 

 

A friss diplomával rendelkező óvodapedagógus korszerű szakmai tudással rendelkezik, 

elméleti ismereteihez azonban kevés tapasztalat kapcsolódik. Ez a tapasztalatszerzés 

időszaka.  

Pedagógiai gyakorlatának kialakításához és megvalósításához folyamatos belső 

szakmai, mentori támogatást kap.  

Pedagógiai és szakmódszertani ismeretei folyamatosan fejlődnek, letisztulnak, 

pedagógusi személyiségéhez idomulnak.  

Elkezdődik a szervezetbe való beilleszkedése. 

A gyakornoki időszak végére válik autonóm, felelősségteljes pedagógussá, akit 

ismeretei, képességei és attitűdje alkalmassá tesznek arra, hogy az óvodai élet 

minden területén önállóan tevékenykedjen. 

 

 

1. Szaktudományos, szakmódszertani tudás 
 

A gyakornok széles körű pedagógiai és módszertani ismeretekkel rendelkezik.  

Biztonsággal tájékozódik a munkáját támogató információforrások között, és 

rutinosan használja az IKT eszközeit. 

A fejlesztési tartalmakat és a hozzá tartozó módszereket – kezdetben mentori 

támogatással, az időszak végén pedig önállóan – a gyermekek egyéni képességeinek 

megfelelően komplex módon valósítja meg. 
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Az egyéni képességek figyelembe vételével végzi a gyermekek harmonikus 

személyiségfejlesztését. 

A gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezet biztosít. 

 Olyan, az egyes gyermekek szükségleteit figyelembe vevő (adaptív) nevelési 

környezetet biztosít, amelyben eredményesen fejlődnek a gyermekek kompetenciái. 

A nevelési tartalmak átadásához ismeretekkel és egyre bővülő tapasztalatokkal 

rendelkezik.  

A nevelési folyamat során figyelembe veszi a gyermekek előzetes tudását, 

tapasztalatait, a nevelési folyamatot erre építi. 

 

 

1.1 Az óvodai nevelés szakmódszertana 

 

Tudás 

 Elsajátította a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani 

ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a 

vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése 

területén. 

 Ismeri az óvodai neveléshez kapcsolódó szakmódszertan hazai és nemzetközi 

eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit.  

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik a korszerű pedagógiai módszertani 

eljárásokról. 

 Ismer az óvodai nevelésben alkalmazható hatékony tanulásszervezési módokat, 

módszereket, tanulási folyamatokat.  

Képesség 

 Módszertani ismereteit felhasználva fokozódó önállósággal képes az óvodai élet 

tevékenységi formáinak megszervezésére és levezetésére (játék; verselés, 

mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, 

kézi munka; mozgás; a külső világ tevékeny megismerése; munka jellegű 

tevékenységek; a tevékenységekben megvalósuló tanulás). 

 Általános pedagógiai, módszertani ismereteit fokozódó önállósággal képes 

adaptálni pedagógiai gyakorlatában.  

 Felhasználja a gyerekek előzetes tudását, tapasztalatait. 

Attitűd 

 Módszertani eszköztárának fejlesztésére törekszik. 

 Nyitott a gyakorlati pedagógiai-pszichológiai ismeretei (eljárások, módszerek, 

eszközök) bővítésére, ezzel kapcsolatos készségeinek fejlesztésére. 

 Nyitott szakmódszertani gyakorlatának folyamatos elemzésére. 

 Elfogadja a mentori, szaktanácsadói támogatást a szakmódszertani kérdésekkel 

kapcsolatban.  

http://www.ofi.hu/
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1.2 Szaktudományos tudás, IKT kompetenciák 
 

Tudás 

 Ismeri a nevelés és fejlesztés elméletét, terminológiáját. 

 Ismeri az óvodai tevékenységek tartalmait (játék; verselés, mesélés; ének, 

zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; 

mozgás; a külső világ tevékeny megismerése; munka jellegű tevékenységek; a 

tevékenységekben megvalósuló tanulás), és azok összekapcsolásának 

lehetőségét. 

 Az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges alapvető 

szaktudományos, módszertani és művészeti ismeretekkel rendelkezik. 

 Ismeri az információs és kommunikációs technika használatához szükséges 

eljárásokat, tudnivalókat. 

 Ismeri az óvodai nevelés során közvetített fogalmak kialakulásának életkori 

sajátosságait, a gyermekek fogalomrendszerének fejlesztésében játszott 

szerepét. 

 Ismer az óvodai nevelés során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott 

információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit, a digitális 

eszközöket.  

 Tudja, hogy az óvodai nevelés folyamatában milyen információs - 

kommunikációs technológiák alkalmazhatóak.  

 Ismeri az óvodai neveléshez kapcsolódó szakirodalmakat. 

Képesség 

 Képes az alkotó információ- és könyvtár, valamint az információs-

kommunikációs technológia használatára.  

 Szakmai témákban szóban és írásban is képes szakszerűen és érthetően 

kifejezni magát.  

 Kezdetben mentori támogatással, később önállóan képes az óvodai 

tevékenységek tartalmainak (játék; verselés, mesélés; ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; mozgás; a külső 

világ tevékeny megismerése; munka jellegű tevékenységek;  

a tevékenységekben megvalósuló tanulás) megvalósítására, közvetítésére, az 

egyes tartalmak integrációjára. 

 Kezdetben mentori támogatással, majd fokozódó önállósággal képes a pedagó-

giai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások óvodai alkalmazására. 

 Mentori támogatással képes felismerni a különböző tudásterületek közötti 

összefüggéseket, kapcsolódásokat, átfedéseket és egymásra hatásokat. 

 Képes az eszközök, tanulási források elemzésére, értelmezésére.  

 Tájékozódik az óvodai nevelés során felhasználható nyomtatott és nem 

nyomtatott információforrások, a digitális eszközök között. 

Attitűd 

http://www.ofi.hu/
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 Érdeklődik az óvodapedagógiához kapcsolódó szakirodalmak iránt. 

 Fontosnak tartja tudásának folyamatos frissítését. 

 Elképzelhetetlennek tartja az óvodai nevelést az IKT eszközök alkalmazása 

nélkül. 

 Törekszik a tevékenységek, tartalmak közötti integráció megvalósítására, ennek 

érdekében kollégáival való együttműködésre. 

 Nyitott a szakmai együttműködésre az intézmény pedagógusaival. Elfogadja a 

segítséget tapasztaltabb kollégáitól. 

 

 

1.3 Szakmai tudatosság 

 

Tudás 

 Rendelkezik azokkal a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai ismeretekkel, 

amelyek az óvodai nevelés eredményességét befolyásolhatják. 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes az óvodai nevelés során fejlesztett kompetenciák 

más területeken is fejlődést generáló szinergikus hatásainak tervezésére, 

kihasználására.  

 Pedagógiai, szakmódszertani felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és 

önkorrekcióra képes.  

 Mentori támogatással képes a pedagógiai célokhoz és az adott szituációhoz 

alkalmazkodva, különböző megoldásokban gondolkodni, felelősen választani. 

Attitűd 

 Törekszik az óvodás korú gyermekek személyiségének, tudásának és tanulási 

képességeinek folyamatos fejlesztésére.  

 Belátja az óvodai nevelés szerepének fontosságát, súlyát a nevelésben.  

 Törekszik a transzferhatás kihasználására.   

 Nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt, törekszik a gyermekek 

megismerési és alkotási vágyának felébresztésére és fenntartására. 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 
 

A gyakornok az óvoda pedagógiai programja alapján – kezdetben mentori 

támogatással, az időszak végén pedig önállóan – tervezi pedagógiai munkáját a helyi 

nevelési terv, a tematikus terv, illetve a foglalkozásterv szintjén. 

Ismeri a tervezés elméletét és módszertanát. 

Ismeri a tervezéshez szükséges jogszabályokat, alapdokumentumokat, módszereket. 

A tervezés során együttműködik a kollégákkal.  

http://www.ofi.hu/
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Tervezésében a nevelés eredményessége érdekében – kezdetben mentori 

támogatással, az időszak végén pedig önállóan  képes alkalmazkodni az adott 

csoporthoz, az egyes gyermekhez.  

Alkalmazni tudja a gyermekek együttműködését szolgáló technikákat. 

Az eszközöket és egyéb tanulási forrásokat elemzi, és – segítséggel – a konkrét 

céloknak megfelelően választ.  

Törekszik tervei reflektív módú elemzésére, értékelésére. 

 

 

2.1 A köznevelés jogszabályi környezetének ismerete, a pedagógiai program, 

helyi nevelési terv alkalmazása 
 

Tudás 

 Ismeri és érti a társadalmi változások, a köznevelés és az óvodai nevelés 

összefüggéseit. 

 Alapvető ismeretei vannak az óvodapedagógiai tevékenységet meghatározó 

dokumentumokról, az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról.   

 Alapvető ismeretei vannak intézménye alapdokumentumairól és szabályozóiról. 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes tájékozódni a pedagógiai tevékenységet 

meghatározó dokumentumok között. 

 Tervező munkája során felhasználja a rendelkezésére álló adekvát 

információkat. 

Attitűd 

 Szakmai munkájának tervezése során arra törekszik, hogy hozzájáruljon az 

intézmény pedagógiai programjának megvalósításához. 

 Törekszik arra, hogy pedagógiai munkáját a szabályzó dokumentumok alapján 

tervezze és valósítsa meg. 

 Tisztában van a nevelés és fejlesztés elválaszthatatlan kapcsolatával, 

összefüggéseivel. 

 

 

2.2 Saját pedagógiai tevékenység tervezése 

 

Tudás 

 Alapvető ismeretei vannak a tervezés szintjeiről, módszertanáról. 

 Ismeri az óvodai nevelés alapprogramját és intézménye helyi pedagógiai 

programját. 

 Alapvető ismeretei vannak intézménye hosszú, közép- és rövid távú terveiről. 

Képesség 

 Képes a munkáját megtervezni, megszervezni. 

http://www.ofi.hu/
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 Pedagógiai munkáját fokozódó önállósággal képes éves szinten és kisebb 

egységekben a csoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezni, tervét korrigálni. 

 Pedagógiai munkájának tervezésekor fokozódó önállósággal figyel az intézmény 

pedagógiai programjára, a gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó 

célkitűzésekre, a gyermekek életkorára, valamint a nevelés és fejlesztés 

sajátosságaira.  

 Mentori támogatással képes megteremteni a rendelkezésre álló eszközök és a 

pedagógiai környezet összhangját. 

 Képes differenciált foglalkozás tervezésére. 

 Tervezésében képes az ITK eszközök használatára. 

Attitűd 

 Törekszik az alapos felkészülésre, tervezésre és a rugalmas megvalósításra.  

 A tervezés során együttműködésre törekszik a kollégákkal, kész figyelembe 

venni az adott csoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, 

szociális felkészültség). 

 Szakmai munkájának tervezésekor a nevelés és fejlesztés egységének 

érvényesítésére törekszik. 

 Nyitott az önreflexióra. 

 

 

3. A tanulás támogatása 
 

A gyakornok – kezdetben mentori támogatással, az időszak végén pedig önálló-an – 

adekvát stratégiát, illetve a motivációt, differenciálást, gyermeki aktivitást biztosító, a 

gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési képességének 

fejlesztését segítő módszereket, szervezési formákat választ.  

A tanulástámogatás, szervezés és irányítás módszereinek és folyamatainak  

– mentori támogatással történő – megválasztásával biztosítja a gyermekek egyéni és 

társas tanulási lehetőségeit. 

A tanulási folyamatot részben utánzásos, spontán és szervezett, természetes és 

szimulált környezetben folyamatos szervezeti és időkeretben valósítja meg. 

Az óvodai tanulással kapcsolatos szervezési, módszertani tudása megfelelő. 

Hatékonyan és szakszerűen alkalmazza a hagyományos és az infokommunikációs 

technikákra épülő eszközöket, digitális tartalmakat. Kihasználja az IKT 

tanulástámogató lehetőségeit. 

3.1 Tanulásszervezés, motiváció 
 

Tudás 

 Alapvető ismeretei vannak a kisgyermekkori nevelés és fejlesztés pszichológiai, 

biológiai tényezőiről, jellemzőiről, törvényszerűségeiről. 

http://www.ofi.hu/
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 Ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, 

eljárások alkalmazásának speciális szempontjait, lehetőségeit.  

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a 

tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. Ismeri a 

személyiség különböző motivációs típusait. 

 A fejlesztési tartalmakat és a hozzá tartozó módszereket – fokozódó ön-

állósággal – a gyermekek egyéni képességeinek megfelelően választja ki.  

 Ismeri a differenciálás elméletét és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. 

 Ismeri a gyermeki tanulási típusok, stílusok sokféleségét. 

Képesség 

 Mentori támogatással képes az óvodás korú gyermekek optimális 

személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítására. 

 A gyermekek egyéni adottságaihoz igazított feladatokkal törekszik az egyéni 

fejlődés támogatására. 

 Mentori támogatással képes a témához és a csoporthoz illeszkedő 

tanulásszervezési eljárásokat alkalmazni. 

 Fokozódó önállósággal képes az együttműködő tanulás szervezésére 

(csoportalakításra, a csoportos tanulás megszervezésére, gyermekek 

csoportban való tevékenykedtetésére). 

 Képes az érdeklődés és a figyelem felkeltésére, folyamatos fenntartására. 

 A fejlesztés folyamata során törekszik a gyerekek előzetes tudásának 

feltérképezésére, a tévképzetek kijavítására. 

 Képes IKT eszközök segítségével támogatni a gyerekek tanulását. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. 

 Törekszik változatos módszertani és tanulásszervezési, irányítási eljárások 

alkalmazására. 

 

 

3.2 Kompetenciafejlesztés 

 

Tudás 

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik a gyermeki tevékenységek kibontása során a 

képességfejlesztés, az ismeretek rendszerezésének és bővítésének 

lehetőségeiről. 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes a testi, a szociális és az értelmi képességek 

egyéni és életkor-specifikus alakítására. 

 Fokozódó önállósággal képes az óvodáskorú gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítésére, ezen belül: 

– az egészséges életmód alakítására, 

http://www.ofi.hu/
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– az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelésre, 

– az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítására. 

 Fokozódó önállósággal képes az anyanyelv fejlesztésére és a kommunikáció 

különböző formáinak alakítására– beszélő környezettel, helyes mintaadással és 

szabályközvetítéssel– az óvodai nevelő tevékenységének egész folyamata 

során. Továbbá az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés 

közben a gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének 

fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések 

támogatására. 

 Kezdetben mentori támogatással képes a gyermek spontán és tervezetten 

szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezésére, bővítésére, az értelmi 

képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – 

alkotóképesség) fejlesztésére, továbbá valamennyi értelmi képesség különösen 

a képzelet és a kreativitást elősegítő ösztönző környezet biztosítására. 

 Képes a gyermekeket egymás tiszteletére, a családi élet értékeinek 

megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, 

egészséges életmódra nevelni.  

Attitűd 

 Elfogadja az egész életen át tartó tanulás szükségességét.  

 Nyitott a gyermeki tevékenységekre alapozott nevelő-fejlesztő munkára. 

 Törekszik az életkori, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő aktivitást, 

interaktivitást, differenciálást elősegítő stratégiák, módszerek alkalmazására.  

 Tisztában van azzal, hogy a pedagógusnak irányító szerepe van a pedagógiai 

folyamatokban. 

 Az ismeretek közvetítése mellett fontosnak tartja a képességek és készségek 

fejlesztését, az attitűdök formálását. 

 

http://www.ofi.hu/
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3.3 A gyermeki szükségletekre építő (adaptív) tanulási környezet 
 

Tudás 

 Rendelkezik a gyermekközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, 

tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges 

ismeretekkel.  

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik az élményszerű óvodai életmódszervezés 

lehetőségeiről. 

 Alapvető ismeretei vannak a kapcsolatteremtés fontosságáról, valamint a 

bizalom meghatározó szerepéről a hatékony tanulási feltételek 

megteremtésében.  

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes a nyugodt, biztonságos és az eredményes 

fejlődést támogató tanulási környezet kialakítására. 

Attitűd 

 Nyitott a gyerekek ötletei, kezdeményezései iránt, a velük együtt megalkotott 

közös szabályok megfogalmazása iránt. 

 Elfogadja a formális, nem formális és informális úton, tanulási környezetben 

szerzett tudás összekapcsolásának fontosságát. 

 

 

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése 

 

A gyakornok alapvető elméleti ismeretekkel rendelkezik a pedagógia, pszichológia, 

szociológia területén, ismeri a hatékony gyermek-megismerési technikákat. 

Ezek felhasználásával – kezdetben mentori segítséggel, az időszak végén pedig 

önállóan – olyan helyzeteket teremt, amelyek elősegítik a gyermekek értelmi, érzelmi, 

szociális, pszichomotoros és erkölcsi fejlődését. A fejlesztés során  

– fokozódó önállóssággal – figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális hátterét.  

Elméleti tudása és a gyermekek/gyermekcsoportok megismeréséből gyűjtött adatok 

felhasználásával fokozódó önállóssággal elemzi a napi pedagógiai gyakorlatot és az 

óvoda mindennapi valóságát, hogy a gyermekek világáról kapott kép alapján 

gondolkodjon a nevelés és személyiségfejlesztés lehetőségeiről.  

Felismeri hiányosságait, elfogadja és felhasználja a mentori segítséget. Tiszteli a 

gyermek személyiségét, meglátja az értékeket mindenkiben. Érzékeny a gyermekek 

problémáira, számukra személyre szabott segítséget nyújt. 

 

4.1 Általános fejlődéslélektan, pedagógia, szociológia 
 

http://www.ofi.hu/
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Tudás 

 Alapvető elméleti ismeretekkel rendelkezik a pszichológiának, a pedagógiának 

és a szociológiának a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó 

nézeteiről, a szocializációról és a perszonalizációról. 

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik az óvodás korú gyermek személyiségének 

fejlődési sajátosságai, és az erre vonatkozó legfontosabb pedagógiai elméletek 

és irányzatok terén. 

 Ismeri a kisgyermekkori nevelés történetének egyetemes és magyar jellemzőit. 

Képesség 

 A gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti ismeretei 

felhasználásával képes a pedagógiai gyakorlatot, az óvoda mindennapi 

valóságát – kezdetben mentori támogatással, később önállóan - elemezni.  

 Kezdetben mentori, majd egyre önállóbban képes az óvodás korú gyermekek 

egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, 

amelyek elősegítik a értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését és az 

egészséges életvitel alakítását.  

 Fokozódó önállósággal képes az óvodapedagógusi nevelő tevékenység 

ellátására, az óvodáskorú gyermek testi, szociális és értelmi képességeinek 

egyéni és életkor-specifikus alakítására. 

Attitűd 

 Törekszik saját pedagógiai nézeteinek megfogalmazására, nyitott mások 

pedagógiai nézeteinek megismerésére. 

 Nyitott a pedagógiai nézetek sokszínűsége iránt. 

 A nevelés és fejlesztés egységét vallja. 

 Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek megismerésére.  

 Érdeklődik az óvodás korú gyermekek sajátos világa iránt.  

 Törekszik támogatni a gyermeki személyiség autonómiájának kibontakozását. 

 

 

4.2 Gyermek-megismerési technikák, egyéni bánásmód 
 
Tudás 

 Ismer a kisgyermekek hatékony megismerésére vonatkozó technikákat.  

 Alapvető ismeretei vannak az óvodáskori fejlesztés különböző területeiről, a 

fejlődés segítésének módszereiről. 

http://www.ofi.hu/
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Képesség 

 A kisgyermekek megismerése érdekében fokozódó önállósággal képes 

szakszerű megfigyelésükre, objektív adatok gyűjtését biztosító eszközök 

alkalmazására, a tapasztalatok rögzítésére. Mentori támogatással képes az 

adatok értelmezésére. 

 Kezdetben mentori támogatással, majd egyre önállóbban képes a különböző 

adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező gyermekek 

nevelésének fejlesztésének érdekében a megfelelő módszerek megválasztására 

és alkalmazására.  

 Kollégái támogatásával és velük együttműködve képes az egyéni 

szükségleteket figyelembe vevő fejlesztő programok megvalósítására. 

Attitűd 

 Minden egyes gyermekben igyekszik felfedezni az értéket, a fejlődés 

lehetőségét.  

 Elfogadja, hogy a gyermek hibázhat, kudarcok érhetik. 

 Szemléletében fontos a megismerésen alapuló fejlesztés.  

 Nyitott az egyéni fejlesztést segítő módszertan, az adaptív tanulásszervezés 

iránt. 

 Fontosnak tartja a szülőkkel való folyamatos együttműködést. 

 

 

4.3 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerése, fejlesztése 
 

Tudás 

 Ismeri az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, 

tevékenységeit, azok tervezését, módsze-reit, a sajátos nevelési igényű és a 

hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait. 

 Ismeri a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kategóriájának jogszabályi 

meghatározását. 

 Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai ismeretekkel rendelkezik a 

hátrányos helyzet fogalmáról, a személyiségfejlődés zavarairól, a 

magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az 

egészségfejlesztés módszereiről. 

Képesség 

 Nevelő és oktató munkája során fokozódó önállósággal támogatja a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek személyiségének fejlődését, figyelembe véve 

egyéni képességeiket, adottságaikat, szociokulturális helyzetüket. 

 Kollégáival együttműködve képes felismerni, hogy ki az a gyermek, akinek a 

fejlesztéséhez szakértői véleményt kell kérni. 

 Kezdetben mentori támogatással képes a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek felismerésére, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos 

http://www.ofi.hu/
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helyzetű gyermekek hatékony nevelésére, a számukra szükséges differenciált 

bánásmódra. 

 Fokozódó önállósággal képes a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelésére. 

Attitűd 

 Elfogadja és tiszteli a gyermekek személyiségét, arra törekszik, hogy 

mindenkiben meglássa a benne rejlő értékeket. Pozitív érzelmekkel viszonyul a 

csoport minden tagjához.  

 Elfogadja a gyermeki tévesztést, hibázást.  

 Törekszik minden gyermekben felfedezni a tehetséget.  

 

 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
 

A gyakornok a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai, szociológiai, kulturális 

sajátosságainak ismeretében – kezdetben mentori segítséggel, az időszak végén pedig 

önállóan – olyan pedagógiai helyzeteket teremt, amelyben a gyermekek 

 értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, 

 megtanulják tisztelni, elfogadni a más kulturális közegből, a különböző 

társadalmi rétegből érkező és a különleges bánásmódot igénylő társaikat, 

 kialakulnak természetes társas kapcsolataik  

 megalapozódik a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés  

 biztosítottak a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és 

fejlettségnek megfelelő – tevékenységek, különös tekintettel a mással nem 

helyettesíthető játékra. 

Fontosnak tarja a gyermekek családi és környezeti körülményeinek figyelembe vételét 

 

 

Gyermekcsoportok működtetése 
 

Tudás 

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a 

demokrácia működéséről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról.  

 Ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai 

és kulturális sajátosságait. 

 Ismeri a csoportok és az óvodás korú gyermekek társas helyzetének 

megismerésére vonatkozó fontosabb eljárásokat, a közösség kialakítását, 

fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket. 

 Ismeri az egyes gyermekek csoportból való kirekesztésének lehetséges okait, a 

beavatkozás lehetőségeit. 

 Ismeri az integráció, inklúzió fogalmát. 

http://www.ofi.hu/
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 Tudja, hogy a nevelési környezet hat a gyermeki teljesítményre. 

 Ismer olyan pedagógiai módszereket, amelyek alkalmasak a befogadó nevelési 

környezet kialakítására, az egyes gyermekek esélyeinek növelésére, a közösség 

alakítására, fejlesztésére. 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes a csoportok, közösségek számára olyan 

pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé 

fejlődését és egészséges működését.  

 Kezdetben mentori támogatással, majd egyre önállóbban alkalmaz az 

együttműködést támogató, motiváló módszereket.  

 Mentori támogatással arra törekszik, hogy elfogadó, befogadó nevelési 

környezetet hozzon létre. 

 Felismeri a gyermekek csoportból való kirekesztésének lehetséges okait, és – 

kezdetben mentori támogatással, majd egyre önállóbban – képes a 

beavatkozásra. Törekszik a más kulturális közegből érkezett gyermekek 

eredményes integrált nevelésére. 

 Az egyén és a közösség fejlődése érdekében – kezdetben mentori 

támogatással, majd fokozódó önállósággal – képes felismerni a gyermekek 

érdekérvényesítő törekvéseit.  

 Különböző pedagógiai szituációkban – fokozatosan önállósodva – 

együttműködik a gyerekekkel. 

 Fokozódó önállósággal támogatja a tanulók együttműködését. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a demokratikus gondolkodást és magatartást a csoportok 

működésében. 

 Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt.  

 Érzékeny a közösségépítő civil kezdeményezésekre, ezek megismerésére, egyes 

kezdeményezésekbe szívesen bekapcsolódik. 

 Nyitott az integráció és az inklúzió iránt. 

 

 

http://www.ofi.hu/
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6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése 
 

A gyakornok – kezdetben mentori támogatással, az időszak végén pedig önállóan – 

személyre szabottan értékeli a gyermekek munkáját, ehhez az értékelés céljának és 

szintjének megfelelő értékelési formát, módszert választ, szükség esetén mérőeszközt 

készít.  

A gyermekek értékelése során törekszik arra, hogy figyelembe vegye az értékelés 

jelentős hatását a pedagógiai folyamat szabályozására, a gyermekek 

személyiségfejlődésére és önértékelésére. Önértékelési képességeik fejlődése 

érdekében rendszeresen bevonja őket saját tevékenységeik értékelésébe. 

Az értékelés során kapott adatokat – kezdetben mentori támogatással, az időszak 

végén pedig önállóan – értelmezi, az eredmények alapján fejleszti saját pedagógiai 

gyakorlatát. 

Ismeri és betartja az értékelés jogi és etikai normáit. 

 

 

6.1 A pedagógiai folyamatokhoz illeszkedő értékelés 
 

Tudás 

 Ismeri az értékelés funkcióit, folyamatát, formáit és módszereit. Tisztában van 

alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel. 

 Alapvető ismeretei vannak az óvodáskorú gyermekekre vonatkozó sajátos 

mérési, értékelési módszerekről, eszközökről. 

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik az óvodai mérésről, értékelésről és 

minőségfejlesztésről. 

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nevelőmunka tervezésének, 

ellenőrzésének, értékelésének elvi tartalmi elvárásairól. 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek 

megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására. 

 Pedagógiai céljainak megfelelően képes az értékelés eszközeinek meg-

választására vagy mentori támogatással új eszközök elkészítésére.  

 Az értékelés során fokozódó önállósággal képes figyelembe venni a 

differenciálás, individualizálás szempontjait.  

 A nevelési-fejlesztési folyamat során törekszik a folyamatos visszacsatolásra. 

Attitűd 

 Törekszik a minőségre és annak folyamatos fejlesztésére. 

 Értékeléseiben a pozitív megerősítésre törekszik. 

6.2 A gyermekek megfigyelése, nyomon követése, az adatokra épülő 
fejlesztése 
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Tudás 

 Alapvető elméleti ismeretekkel rendelkezik a gyermek fejlődési ütemének, 

képességei aktuális szintjének a nyomon követését biztosító eszközök, 

tevékenységi formák kiválasztásához szükséges fejlesztési területek célszerű 

tervezéséről 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes az értékelés eredményeinek felhasználására a 

gyermekek egyéni és csoportos fejlesztésében. 

 Kezdetben mentori támogatással képes a gyermek fejlődési ütemének, 

képességei aktuális szintjének a nyomon követését biztosító eszköz, 

tevékenységi forma kiválasztására, szükséges a fejlesztési területek célszerű 

tervezésére az egyéni, differenciált nevelési feladatok ellátása érdekében. 

 Kezdetben mentori támogatással képes személyre szabottan értékelni az 

óvodás korú gyermekek teljesítményét. 

 Lehetőséget ad a gyermeknek arra, hogy értékelje saját és társai 

teljesítményét, a társakat, a csoportot, a felnőtteket és az eseményeket. 

Attitűd 

 Elfogadja, hogy minden gyermek fejleszthető. 

 Mentora támogatásával rendszeresen elemzi saját mérési-értékelési 

gyakorlatát, nyitott az új módszerek és eljárások megismerésére, saját 

készségeinek fejlesztésére. 

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 

A gyakornok különböző szakmai szituációkban arra törekszik, hogy a partnerek 

életkorának, kultúrájának megfelelően célirányosan, nyíltan és hitelesen 

kommunikáljon. 

A pedagógiai folyamatban betöltött szerepüknek megfelelően együttműködik a 

gyermekekkel, kollégáival, az óvoda más munkatársaival, a szülőkkel, az 

óvodaéletében szerepet játszó szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel. 

Törekszik felismerni és kezdetben mentori támogatással értelmezni a kommunikációs 

nehézségeket, és ezen a téren fejleszti önmagát. 
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7.1 Kommunikáció 
 

Tudás 

 Ismeri a személyközi –és csoportkommunikáció korszerű elméleteit, a pedagógiai 

kommunikáció sajátosságait. 

 Rendelkezik az egyén és a társas környezet kölcsönhatásával kapcsolatos 

ismeretekkel. 

 Ismeri az eredményes kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait, formáit.  

 Ismeri az alapvető érvelési technikákat, meggyőzési stratégiákat. 

 Ismeri a kommunikáció személyiségfejlődésben betöltött szerepét. 

 Ismeri a kommunikáció során használható IKT eszközöket. 

Képesség 

 Szakmai szituációkban törekszik a szakszerű, érthető, nyílt és hiteles 

kommunikációra a gyerekekkel, a szülőkkel, a partner szakemberekkel, az 

óvodai és óvodán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának 

megfelelően.  

 Képes felismerni és mentori támogatással értelmezni saját kommunikációs 

nehézségeit és képes ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Fokozódó önállósággal képes kommunikációját a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz, gondolkodási szintjéhez igazítani. 

 Kezdetben mentori támogatással, később önállóan képes tényszerű 

tájékoztatást adni a szülőknek a gyermekükről.  

 Kommunikációjában előszeretettel használ IKT eszközöket. 

Attitűd 

 Nyitott a párbeszédre. 

 Felelősnek érzi magát kommunikációja tartalmáért és formájáért. 

 Fontos számára a kétirányú visszacsatolás. 

 Törekszik a szakszerű, érthető, nyílt és hiteles kommunikációra 

 A kommunikációban a konstruktív problémamegoldás attitűdjét képviseli. 

 
 
7.2 Szakmai együttműködés 
 
Tudás 

 Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle 

szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés formáiról, 

módjairól.  

 Tájékozott abban, hogy a szülők, a különféle szakemberek, szakmai 

intézmények hogyan segíthetik, befolyásolhatják pedagógiai munkáját. Ismeri a 

családdal való együttnevelés lehetőségeit. 

 Ismeri a team munka alapelveit, a hatékonyan működő csoport jellemzőit. 

Képesség 
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 Kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az 

együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására képes. 

 Képes együttműködni az őt támogató kollégájával, mentorával, pedagógus 

kollégáival és az óvoda más munkatársaival. 

 Képes együttműködni mentorával, pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap) megvalósításában. 

 Szakmai fejlődése érdekében saját tapasztalataiból, illetve mentora tanácsaiból 

való folyamatos tanulásra képes. 

Attitűd 

 Pedagógiai helyzetekben kész az együttműködésre, kölcsönösségre, 

asszertivitásra, segítő kommunikációra. 

 Elfogadja az együttműködés fontosságát, és kész együttműködni mentorával, 

kollégáival. 

 Fontosnak tartja mások visszajelzéseit saját tevékenységével kapcsolatban. 

 Törekszik a kölcsönös tiszteletre, bizalomra épülő kapcsolatok kialakítására. 

 Nyitott az intézménye belső és külső partnereivel való együttműködésre. 

 

 

7.3 Problémamegoldás, konfliktuskezelés 

 

Tudás 

 Ismeri a konfliktus fogalmát, lehetséges okait, típusait. 

 Ismer konfliktus-megelőzési, konfliktuskezelési technikákat, módszereket.  

 Ismer konfliktuskezelési technikákat. 

 Ismer konfliktuskezeléssel kapcsolatos elméleteket.  

Képesség 

 Képes a problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és 

konfliktushelyzetek megoldására.  

 Mentori támogatással képes felismerni és szakszerűen kezelni az 

előítéletességen alapuló megnyilatkozásokat. 

 Fokozódó önállósággal képes hozzájárulni az óvodai és csoportszobai toleráns, 

nyitott légkör megteremtéséhez. 

 Mentori támogatással képes a gyermekek egyéni élethelyzetéből adódó – a 

közösségben megmutatkozó – konfliktusok hátterének feltárására. 

 Képes a konfliktusok felismerésére és az ismert technikák – kezdetben mentori 

támogatással történő – alkalmazására a felmerülő konfliktusok oldása, 

hatékony kezelése érdekében. 

 A problémák megelőzése, feltárása és megoldása érdekében képes arra, hogy 

szakmai segítséget kérjen és fogadjon el. 

http://www.ofi.hu/
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 Törekszik arra, hogy a gyermekeket egymás elfogadására és tiszteletére, a 

családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre 

nevelje. 

Attitűd 

 Pedagógusi munkáját előítéletektől mentesen végzi, igyekszik az inklúzió 

szemléletét a gyakorlatban is megvalósítani. 

 Az óvoda világában is tudatosan törekszik az értékek sokféleségének 

elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, 

tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre. 

 Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása illetve megoldása 

érdekében szakmai segítséget kérjen és fogadjon el.  

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

Tudatában van annak, hogy saját személyisége az egyik legfontosabb munkaeszköze, 

ezért folyamatosan fejleszti önismeretét. Fejlődése érdekében folyamatosan figyeli és 

– kezdetben mentori támogatással – elemzi viselkedésének, tevékenységeinek 

másokra gyakorolt hatását, környezetének ezzel kapcsolatos jelzéseit. Folyamatosan 

elemzi, mentori támogatással értékeli munkáját, fejleszti szakmai felkészültségét és 

gyakorlatát. 

A neveléstudomány kutatási módszereinek alkalmazásával részt vesz az óvodai, 

csoportszobai munkára vonatkozó vizsgálatokban. 

A kollégáival együttműködve részt vesz az óvodai szervezet folyamatos 

fejlesztésében. 

Tudatosan vállalja pedagógus hivatását. 

 

 

8.1 Szakmai önállóság, személyes felelősség 

 

Tudás 

 Ismeri az önismerettel, önfejlesztéssel kapcsolatos szakirodalmat.  

 Tisztában van az egész életen át tartó tanulás jelentőségével. 

 Ismeri a pedagógus életpályát, és az azon történő előrejutás feltételeit és 

lehetőségeit. 

 Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.  

 Tájékozott a hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről. 

 Ismeri a lelki egészség megőrzésének elméletét és gyakorlati módszereit. 

 Ismeri a pedagógiai kutatás és fejlesztés, valamint innováció legfontosabb 

sajátosságait. 

Képesség 

http://www.ofi.hu/
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 Képes az óvodai neveléssel kapcsolatos szakmai kérdések átgondolására, és a 

vonatkozó források alapján a megfelelő válaszok kidolgozására – kezdetben 

mentori támogatással. 

 Képes felismeri, hogy munkájában, szakmai fejlődésében melyek azok a 

helyzetek, témák, amelyekben támogatásra van szüksége. 

 Saját fejlődése érdekében képes mások véleményét figyelembe venni, tanácsot 

kérni és elfogadni. 

 Önismeretének fejlesztése érdekében önismereti, önértékelési technikákat 

tanul. 

 Kezdetben mentori segítséggel, később önállóan képes saját pedagógiai 

gyakorlatának elemzésére és fejlesztésére. 

 Mentori támogatással képes pedagógiai nézeteinek reflektív értelmezésére, 

elemzésére, értékelésére.  

 Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását.  

 Képes elemezni, értelmezni a pedagógia és az óvodai nevelés kutatási, 

fejlesztési eredményeit.  

 Képes egyszerűbb kutatási módszerek alkalmazására. 

Attitűd 

 Elfogadja a folyamatos fejlesztés szükségességét, nyitott a pedagógiai 

innovációra. 

 Törekszik önmaga megismerésére, karbantartására. 

 Nyitott mások pedagógiai véleményének megismerésére. 

 Az egész életen át tartó tanulást a folyamatos fejlődés lehetőségeként 

értelmezi, az önmegvalósítás eszközeként tekint rá. 

 Törekszik a folyamatos szakmai és önfejlődésre. 

 Elfogadja a változás, változtatás szükségességét. 

 Törekszik a példaadó pedagógusi magatartásra, munkavégzésre. 

 Törekszik testi-lelki egészségének megőrzésére.  

 Elfogadja a jogkövető magatartás szükségességét.  

 A pedagógus pálya jogi és etikai normáinak betartására törekszik.  

 Elfogadja a folyamatos szakmai fejlődés, a szaktudományi, szakmódszertani és 

neveléstudományi megújulás szükségességét. 

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 

 Elfogadja a családi élet és a pedagógusszerep közötti harmónia szükségességét. 

8.2 Felelősség a szervezetért 
 

Tudás 

 Ismer az intézmény eredményességét befolyásoló kulcsfontosságú 

folyamatokat, eredményességet jelző mutatókat, eredményességi 

kritériumokat. 

 Ismer minőségfejlesztési eszközöket, módszereket. 

http://www.ofi.hu/
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Képesség 

 Kezdetben mentori segítséggel, később önállóan képes részt vállalni az 

intézmény fejlesztését, eredményességének javítását célzó munkában.  

 Képes megérteni az óvodában zajló folyamatok rendszerét; értelmezni a 

szabályozó dokumentumokban leírtakat. 

 Fokozódó önállósággal képes részt venni az intézményi munka minőségét, 

eredményességét meghatározó folyamatok megvalósításában, működésének 

értékelésében, fejlesztésében. 

 Képes beilleszkedni a szervezetbe, tud csoportban dolgozni. 

 Képes online szervezeti kommunikációra. 

Attitűd 

 Elfogadja a folyamatos fejlesztés szükségességét, nyitott a pedagógiai 

innovációra. 

 Elfogadja a szülők és az intézménnyel kapcsolatban álló partnerek véleményét, 

együttműködését. 

 Elfogadja a szabályozottságot a szervezet működésében. 

 Lojális intézménye hitvallásához. 

 

 

Pedagógus I. 

 

Általános jellemzői  

 

Önállóan dolgozó óvodapedagógus.  

Az életpályaszakasz hossza: 6-9 év.  

Jellemző életkor: 25-33 év. 

 

Alapos szakmai ismeretek, gazdag módszertani eszköztár, jellegzetes szakmai arculat, 

kiforrott pálya- és jövőkép jellemzik. 

Aktív tagja a nevelőtestületnek. Nyitott, empatikus a kollégáival, a gyerekekkel és a 

szülőkkel. 

Lelkes és elhivatott; érdeklik a szakmai kihívások, kész a megújulásra, a folyamatos 

fejlődésre. 

 

A pedagógusképzés során megszerzett korszerű elméleti ismereteihez a gyakornoki 

időszak szakmai tapasztalatai kapcsolódnak, így ismeretei mélyebbé, tevékenységei 

tudatosabbá válnak. 

Ebben az időszakban az óvodapedagógus figyelme elsősorban a napi pedagógiai 

munkára, a csoport szinten végzett pedagógiai fejlesztésre irányul. Önállóan dolgozik, 

http://www.ofi.hu/
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és önállóan reflektál munkájára. A szakmai önértékelési képessége folyamatosan 

fejlődik.  

Érti intézményének mint szervezetnek a működési mechanizmusát. Beilleszkedett a 

nevelőtestületbe, aktívan bekapcsolódik az óvodai életébe, az óvodán kívüli 

programokba. 

Szakmai világa tágul, szakmai kapcsolatai túlmutatnak intézménye keretein, 

érdeklődik különböző szakmai közösségekben történő együttműködések iránt. 

Az időszak végére széleskörű mesterségbeli tudással rendelkezik. Kialakulnak azok a 

vezetői kompetenciái, amelyek a gyermekközösségek irányítása mellett lehetővé 

teszik számára a Pedagógus II. fokozatban a felnőtt közösségek irányítását, a vezetői 

munkába – munkaközösség, óvodavezetés – való bekapcsolódást is. 

 

 

1. Szaktudományos, szakmódszertani tudás 
 

A pedagógus komplex pedagógiai és módszertani tudással rendelkezik. Biztonsággal 

tájékozódik a munkáját támogató információforrások között, és használja az IKT 

eszközeit. 

A fejlesztési tartalmakat és a hozzá tartozó módszereket a gyermekek egyéni 

képességeinek megfelelően komplex módon valósítja meg. 

Előnyben részesíti a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek 

szervezését.  

Az egyéni képességek figyelembe vételével végzi a gyermekek harmonikus 

személyiségfejlesztését. 

Pedagógiai gyakorlatában különböző tanulásszervezési eljárásokat, módszereket, 

stratégiákat alkalmaz.  

Az egyes témakörök fejlesztési folyamatait a gyerekek előzetes ismereteire, tudására, 

tapasztalataira építi. 

Tudása és tapasztalatai birtokában a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak sokoldalú bemutatása mellett, az egyes gyermekek szükségleteit 

figyelembe véve olyan (adaptív) nevelési környezetet alakít, amelyben eredményesen 

fejlődnek a gyermekek kompetenciái. 

Tudatosan fejleszti a gyermekek általános és speciális kompetenciáit, átlátja a 

kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségeit. 

 

1.1 Az óvodai nevelés szakmódszertana 
 

Tudás 

 Elsajátította a tevékenységek szervezéséhez szükséges magas szintű 

módszertani ismeretekkel rendelkezik az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-

http://www.ofi.hu/
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vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny 

megismerése területén. 

 Ismeri és átlátja az óvodai neveléshez kapcsolódó szakmódszertan hazai és 

nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit.  

 Alapos ismeretei vannak a korszerű pedagógiai módszertani eljárásokról. 

 Ismeri az óvodai nevelésben alkalmazható hatékony tanulásszervezési 

módokat, fontosabb módszereket, tanulási folyamatokat. 

Képesség 

 Módszertani ismereteit felhasználva képes az óvodai élet tevékenységi 

formáinak megszervezésére és levezetésére (játék; verselés, mesélés; ének, 

zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; 

mozgás; a külső világ tevékeny megismerése; munka jellegű tevékenységek; a 

tevékenységekben megvalósuló tanulás). 

 Általános pedagógiai, módszertani ismereteit képes alkalmazni pedagógiai 

gyakorlatában.  

 Képes szakmódszertani ismeretei bővítésére és az új eredmények beépítésére 

saját nevelési gyakorlatába. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a különböző pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök 

megismerését, kipróbálását, és módszertani eszköztárának fejlesztését. 

 Elkötelezett különböző pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök megismerése 

és kipróbálása iránt; tudatosan fejleszti módszertani eszköztárát.  

 Fontosnak tartja szakmódszertani gyakorlatának folyamatos elemzését. 

 Fontosnak tartja kollégái, szaktanácsadói tanácsát a szakmódszertani 

kérdésekkel kapcsolatban. 

 

 

1.2 Szaktudományos tudás, IKT kompetenciák 

 

Tudás 

 Ismeri a nevelés és fejlesztés elméletét, terminológiáját. 

 Tapasztalatokkal átszőtt ismeretekkel rendelkezik a nevelés és fejlesztés, az 

óvodai tevékenységek tartalmait és a tartalmak közvetítését illetően. 

 Az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges alapos 

szaktudományos, módszertani és művészeti ismeretekkel rendelkezik. 

 Ismeri az információs és kommunikációs technika használatához szükséges 

eljárásokat, tudnivalókat. 

 Jól ismeri az óvodai nevelés során közvetített fogalmak kialakulásának életkori 

sajátosságait, a gyermekek fogalomrendszerének fejlesztésében játszott 

szerepét. 

http://www.ofi.hu/
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 Jól ismeri az óvodai nevelés során felhasználható nyomtatott és nem 

nyomtatott információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit, a 

digitális eszközöket 

 Tisztában van az információs - kommunikációs technológiának az óvodai 

nevelés folyamatában történő felhasználási lehetőségeivel. 

 Tájékozott az óvodai neveléshez kapcsolódó friss szakirodalmakban.  

Képesség 

 Képes az alkotó információ- és könyvtárhasználatot, valamint az IKT eszközök 

használatát beépíteni az óvodai nevelésfolyamatába. 

 Szakmai témákban szakszerűen és érthetően fejezi ki magát. 

 Képes az óvodai tevékenységek tartalmainak (játék; verselés, mesélés; ének, 

zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; 

mozgás; a külső világ tevékeny megismerése; munka jellegű tevékenységek; a 

tevékenységekben megvalósuló tanulás) megvalósítására, közvetítésére, az 

egyes tartalmak integrációjára. 

 Képes az általános pedagógiai-pszichológiai módszerek, eljárások óvodai 

alkalmazására. 

 Képes felismerni a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket, 

kapcsolódásokat, átfedéseket és egymásra hatásokat. 

 Képes az eszközök, tanulási források értelmezésére, felhasználására, 

továbbfejlesztésére. 

 Ismeretei alapján magabiztosan tájékozódik az óvodai nevelés során 

felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott információforrások, a digitális 

eszközök között. 

Attitűd 

 Törekszik az óvodapedagógiához kapcsolódó szakirodalmak megismerésére. 

 Elkötelezett tudásának folyamatos bővítése iránt. 

 Elkötelezett az IKT eszközöknek az óvodai nevelés folyamatában való 

alkalmazása iránt. 

 Fontosnak tartja a tevékenységek, tartalmak közötti integrációt, és ennek 

érdekében a kollégáival való együttműködést. 

 Fontosnak tartja a szakmai együttműködést az intézmény pedagógusaival. 

 

 

1.3 Szakmai tudatosság 

 

Tudás 

 Ismeri azokat a fontosabb pszichológiai, pedagógiai, szociológiai tényezőket, 

amelyek az óvodai nevelés eredményességét befolyásolhatják. 

 Ismeri az önreflexió és önkorrekcióhoz szükséges alapvető módszereket. 

Képesség 

http://www.ofi.hu/
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 Képes az óvodai nevelés során fejlesztett kompetenciák más területeken is 

fejlődést generáló szinergikus hatásainak tervezésére, kihasználására. 

 Pedagógiai, szakmódszertani tudása fejlesztése érdekében képes 

együttműködni kollégáival.  

 Képes a körülmények és a feltételek figyelembevételével a célokhoz és az adott 

szituációhoz alkalmazkodva tudatos és felelős pedagógiai döntéseket hozni. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja az óvodás korú gyermekek a személyiségének, tudásának és 

tanulási képességeinek folyamatos fejlesztését.  

 Reálisan ítéli meg az óvodai nevelés szerepét, súlyát a nevelésben. 

 Tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel. 

 Fontosnak tartja a megismerést, a tapasztalatszerzést, valamint a gyermekek 

megismerési és alkotási vágyának felébresztését és fenntartását. 

 
 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 
 

A pedagógus az óvoda pedagógiai programja alapján tudatosan tervezi pedagógiai 

munkáját a helyi nevelési terv, a tematikus terv, illetve a foglalkozásterv szintjén. 

Jól ismeri a tervezés elméletét és módszertanát. 

Ismeri a tervezéshez szükséges jogszabályokat, alapdokumentumokat, módszereket. 

A tervezés során együttműködik a kollégákkal. 

Tervezésében a nevelés eredményessége érdekében tudatosan képes alkalmazkodni 

az adott csoporthoz, az egyes gyermekhez.  

Jól tudja alkalmazni a gyermekek együttműködését szolgáló technikákat. 

Az eszközöket és egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemzi, és a konkrét céloknak 

megfelelően választ.  

A folyamat tervezésekor felhasználja az egyes gyermekkel kapcsolatos információkat, 

az előzetesen elért eredményeket, és azokra épít, több irányban keresi a megoldás 

lehetőségeit. Tervezésében komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai helyzet 

minden lényeges elemét.  

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki. 

Terveit reflektív módon elemzi, értékeli, fejleszti. 

2.1 A köznevelés jogszabályi környezetének ismerete, a pedagógiai program, 

helyi nevelési terv alkalmazása 
 

Tudás 

 Ismeri és érti a társadalmi változások, a köznevelés és az óvodai nevelés 

összefüggéseit. 

 Ismeri az óvodapedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, az 

Óvodai nevelés országos alapprogramját.  

 Jól ismeri intézménye alapdokumentumait és szabályozóit. 

http://www.ofi.hu/
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Képesség 

 Képes tájékozódni a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumok 

között. 

 Képes a helyi szintű tervezéshez szükséges adekvát információk 

összegyűjtésére, felhasználására. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja, hogy szakmai munkájával hozzájáruljon az intézmény 

pedagógiai programjának megvalósításához. 

 Fontosnak tartja, hogy pedagógiai munkáját a szabályzó dokumentumok 

alapján tervezze, és valósítsa meg. 

 Tisztában van a nevelés és a fejlesztés elválaszthatatlan kapcsolatával, 

összefüggéseivel. 

 

 

2.2 Saját pedagógiai tevékenység tervezése 
 

Tudás 

 Ismeri a tervezés szintjeit, módszertanát. 

 Alaposan ismeri az óvodai nevelés alapprogramját és intézménye helyi 

pedagógiai programját. 

 Ismeri intézménye hosszú, közép- és rövid távú terveit. 

 Ismeri a folyamatszemléletű tervezés fogalmát. 

Képesség 

 Képes a munkáját megtervezni, megszervezni. 

 Pedagógiai munkáját képes éves szinten és kisebb egységekben a csoporthoz 

igazítva, szakszerűen megtervezni, tervét felülvizsgálni és korrigálni.  

 Pedagógiai munkájának tervezésekor figyelembe veszi az intézmény pedagógiai 

programját, a gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, a 

gyermekek életkorát, valamint a nevelés és fejlesztés sajátosságait.  

 Képes megteremteni a rendelkezésre álló eszközök és a pedagógiai környezet 

összhangját. 

 A pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve 

önkorrekcióra képes. 

 Rutinosan tervez differenciált foglalkozásokat. 

 Tervezésében fokozottan figyel a motiválásra és az aktivizálásra, figyelembe 

veszi a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket, érvényesíti a gyermeki 

tevékenységközpontúságot. 

 Tervező munkája során rutinosan használja az IKT eszközöket. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást.  

http://www.ofi.hu/
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 A tervezés során fontosnak tartja a kollégáival való együttműködést, kész 

figyelembe venni az adott csoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, 

képességek, szociális felkészültség). 

 Pedagógiai munkájának tervezése során a nevelés és fejlesztés egységét 

érvényesíti. 

 Rendszeresen felülvizsgálja pedagógiai tervezését, korrekciót hajt végre. 

 

 

3. A tanulás támogatása 
 

A pedagógus adekvát stratégiát, illetve a motivációt, differenciálást, gyermeki 

aktivitást biztosító, a gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és 

együttműködési képességének fejlesztését segítő módszereket, szervezési formákat 

választ.  

A tanulástámogatás, szervezés és irányítás módszereinek és folyamatainak 

megválasztásával biztosítja a gyermekek egyéni és társas tanulási lehetőségeit. Az 

egyéni tanulási sikeresség érdekében a pedagógus tudatosan megismertet és 

gyakoroltat különböző tanulási technikákat. 

Az optimális nevelési légkör megteremtéséhez figyelembe veszi a gyermekek sajátos 

igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit, az együttműködésnek a fejlődésre gyakorolt 

hatásait. 

 

 

3.1 Tanulásszervezés, motiváció 

 

Tudás 

 Alaposan ismeri a kisgyermekkori nevelés és fejlesztés pszichológiai, biológiai 

tényezőit, jellemzőit, törvényszerűségeit. 

 Jól ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, 

eljárások alkalmazásának speciális szempontjait, lehetőségeit.  

 Alapos ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, motivációs 

típusokról, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről.  

 A tevékenységben megvalósuló tanulási folyamatok szervezésekor fontos 

szempontja a gyermekek motiválása, aktiválása. 

 Tisztában van a személyre szabott tanulás fontosságával, és ismer a 

megvalósítására alkalmas módszereket.  

 Ismeri a gyermeki egyéni tanulási stílusok fejlesztésének eszközrendszerét. 

Képesség 

 Képes az óvodás korú gyermekek optimális személyiségfejlődéséhez szükséges 

feltételek biztosítására. 

http://www.ofi.hu/
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 Képes az adott korcsoport életkori sajátosságihoz igazított gondolkodási 

műveleteknek megfelelő tevékenységrendszert szervezni. 

 A nevelési és fejlesztési folyamat során egyszerre képes az egyéni haladás és a 

csoportos tanulás irányítására. 

 A gyermekek egyéni adottságaihoz igazított feladatokkal képes az egyéni 

fejlődés támogatására.  

 A fejlesztés folyamatában épít a gyerekek előzetes tudására. 

 Rutinosan alkalmazza a témához és a csoporthoz illeszkedő tanulásszervezési 

eljárásokat. 

 Képes az együttműködő tanulást támo-gató tanulásszervezésre.   

 Az érdeklődés és a figyelem felkeltésével képes a gyermekeket arra serkenteni, 

hogy aktívan vegyenek részt az óvodai tevékenységekben.  

Attitűd 

 Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését. 

 Fontosnak tartja a változatos módszertani és tanulásszervezési, irányítási 

eljárások alkalmazását. 

 

 

3.2 Kompetenciafejlesztés 

 

Tudás 

 Ismeri a gyermeki tevékenységek kibontása során a képességfejlesztés, az 

ismeretek rendszerezésének és bővítésének lehetőségeit. 

Képesség 

 Képes a testi, a szociális és az értelmi 

 Képességek egyéni és életkor-specifikus alakítására. 

 Képes az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítésére, ezen 

belül: 

– az egészséges életmód alakítására, 

– az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelésre, 

– az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítására. 

 Képes az anyanyelv fejlesztésére és a kommunikáció különböző formáinak 

alakítására– beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel– 

az óvodai nevelő tevékenységének egész folyamata során. Továbbá az 

anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, 

a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására. 

 Képes a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, 

ismereteinek rendszerezésére, bővítésére, az értelmi képességek (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség) 

http://www.ofi.hu/
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fejlesztésére, továbbá valamennyi értelmi képesség különösen a képzelet és a 

kreativitást elősegítő ösztönző környezet biztosítására. 

 Fokozódó tudatossággal neveli a gyermekeket egymás tiszteletére, a családi 

élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, az együttműködésre, a 

környezettudatosságra, az egészséges életmódra. 

 A tanulási folyamatot képes olyan módon is irányítani, hogy tapasztalati tanulás 

révén jussanak új ismeretekhez a gyerekek.  

Attitűd 

 Hisz a folyamatos, állandó tanulás szükségességében. 

 Törekszik a gyermeki tevékenységekre alapozott nevelő- fejlesztő munkára. 

 Tudatos az életkori, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő aktivitást, 

interaktivitást, differenciálást elősegítő stratégiák, módszerek alkalmazásában.  

 Fontosnak tartja a pedagógiai folyamatok irányításában betöltött szerepét. 

 Vallja, hogy az ismeretek közvetítése mellett a fejlesztési folyamat célja a 

képességek és készségek fejlesztése, attitűdök formálása. 

 

 

3.3 A gyermeki szükségletekre építő (adaptív) tanulási környezet 
 

Tudás 

 Ismeri a gyermekközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, 

tanulási sajátosságait, feltételeit. 

 Ismeri az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit. 

 Jól ismeri a kapcsolatteremtés pszichológiai és pedagógiai feltételeit, valamint a 

bizalom meghatározó szerepét a hatékony tanulási feltételek megteremtésében.  

Képesség 

 Képes nyugodt, biztonságos és az eredményes fejlődést támogató tanulási 

környezet kialakítására.  

 Képes olyan légkört teremteni, ahol a hibázás és annak javítása a nevelési 

folyamat természetes része.  

Attitűd 

 Törekszik a gyerekek ötleteinek, kezdeményezéseinek figyelembe vételére, a 

velük együtt megalkotott közös szabályok megfogalmazására. 

 Törekszik a formális, nem formális és informális úton, tanulási környezetben 

szerzett tudás összekapcsolására. 

 

 

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése 

 

http://www.ofi.hu/
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A pedagógus alapos pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tudással rendelkezik, ismeri 

a hatékony gyermek-megismerési technikákat. 

Ezek felhasználásával olyan helyzeteket teremt, amelyek elősegítik a gyermekek 

értelmi, érzelmi, szociális, pszichomotoros és erkölcsi fejlődését.  

A fejlesztés során figyelembe veszi a gyermekek egyéni képességeit, adottságait, 

fejlődésük ütemét, szociokulturális hátterüket. Hangsúlyosan foglalkozik a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésével. 

Elméleti tudása és a gyermekek/gyermekcsoportok megismerésére vonatkozó 

módszerek felhasználásával elemzi a napi pedagógiai gyakorlatot, az óvoda 

mindennapi valóságát. Az így nyert kép alapján tervezi és irányítja a gyermekek 

személyiségének fejlesztését. 

Szilárd nevelési elveket vall, ugyanakkor nyitott a pedagógiai valóság 

sokszínűségének befogadására és a rugalmas alkalmazkodásra. 

 

 

4.1 Általános fejlődéslélektan, pedagógia, szociológia 
 

Tudás 

 Alapos tudása van a tanulás-tanítás folyamatának eredményességét 

befolyásoló, valamint a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó 

pszichológiai, pedagógiai, és szociológiai nézetekről, a szocializációról és a 

perszonalizációról. 

 Ismeri az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait, és az 

erre vonatkozó legfontosabb pedagógiai elméleteket és irányzatokat. 

 Ismeri a kisgyermekkori nevelés történetének egyetemes és magyar jellemzőit. 

Képesség 

 A gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása felhasználásával 

képes a pedagógiai gyakorlatot, az óvoda mindennapi valóságát elemezni.  

 Képes reális képet kialakítani az óvodás korúak világáról. Képes a neveléshez 

és a személyiségfejlesztéshez szükséges fejlesztési tervek elkészítésére és azok 

megvalósítására. 

 Képes az óvodás korú gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan 

pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik az óvodás korú 

gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését és az egészséges 

életvitel alakítását.  

 Képes az óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására, az óvodáskorú 

gyermek testi, szociális és értelmi képességeinek egyéni és életkor-specifikus 

alakítására. 

Attitűd 

 Megfogalmazza saját pedagógiai nézeteit, törekszik mások pedagógiai 

nézeteinek megismerésére és megértésére. 

http://www.ofi.hu/
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 Elfogadja a pedagógiai nézetek sokszínűségét. 

 A nevelés és fejlesztés egységét vallja. 

 Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek megismerésére és 

alkalmazására.  

 Fontosnak tartja az óvodás korú gyermekek világának megismerését. 

 Támogatja a gyermeki személyiség autonómiájának kibontakozását. 

 

 

4.2 Gyermek-megismerési technikák, egyéni bánásmód 
 
Tudás 

 Alapos tudással rendelkezik a kisgyermekek megismerésről, annak elméletéről 

és módszertanáról. 

 Alapos ismeretei vannak a óvodáskori fejlesztés különböző területeiről, a 

fejlődés segítésének módszereiről. 

Képesség 

 A kisgyermekek megismerése érdekében képes objektív adatok gyűjtését 

biztosító eszközök, kérdőívek alkalmazására, a tapasztalatok rögzítésére és az 

adatok értelmezésére. 

 Képes a különböző adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással 

rendelkező gyermekek nevelésének, fejlesztésének érdekében a megfelelő 

módszerek megválasztására és alkalmazására.  

 Képes az egyéni szükségleteket figyelembe vevő fejlesztő programokat 

kollégáival együttműködve megvalósítani. 

 

Attitűd 

 Minden egyes gyermekben meglátja az értéket, a fejlődés lehetőségét. Hisz a 

gyermekek fejleszthetőségben. 

 A megismerésen alapuló fejlesztésben hisz. 

 Elkötelezett az egyéni fejlesztést segítő módszertan, az adaptív 

tanulásszervezés iránt. 

 Vallja a szülőkkel való folyamatos együttműködés fontosságát. 

 

 

4.3 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerése, fejlesztése 

 

Tudás 

 Jól ismeri az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának 

folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési 

igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait. 

http://www.ofi.hu/
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 Ismeri a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerését, fejlesztését 

támogató jogszabályokat, szakirodalmat és intézményrendszert. 

 Alapos pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a 

hátrányos helyzet fogalmáról, a személyiségfejlődés zavarairól, a 

magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az 

egészségfejlesztés módszereiről.  

Képesség 

 Nevelő és oktató munkája során támogatja a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek személyiségének fejlődését, figyelembe véve egyéni képességeiket, 

adottságaikat, szociokulturális helyzetüket. 

 Növekvő biztonsággal ismeri fel, hogy ki az a gyermek, akinek a fejlesztéséhez 

szakértői véleményt kell kérni. 

 Képes a különleges bánásmódot igénylő gyermekek felismerésére, valamint a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hatékony nevelésére, 

a számukra szükséges differenciált bánásmódra. 

 Képes a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére, oktatására. 

Attitűd 

 Elfogadja és tiszteli a gyermekek személyiségét, képes mindenkiben meglátni 

az értékeket és pozitív érzelmekkel viszonyul a csoport minden tagjához. 

 Természetesnek tartja a gyermeki tévesztést, hibázást. 

 Elkötelezett a tehetségfejlesztés iránt. 

 

 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
 

A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai, szociológiai, kulturális 

sajátosságainak ismeretében olyan pedagógiai helyzeteket teremt, amelyben a 

gyermekek  

 értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, 

 megtanulják tisztelni, elfogadni a más kulturális közegből, a különböző 

társadalmi rétegből érkező és a különleges bánásmódot igénylő társaikat, 

 kialakulnak természetes társas kapcsolataik  

 megalapozódik a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés  

 biztosítottak a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és 

fejlettségnek megfelelő – tevékenységek, különös tekintettel a mással nem 

helyettesíthető játékra. 

A gyermekek családját partnernek tekinti a nevelésben. A kapcsolattartás során 

figyelembe veszi a családok eltérő sajátosságait, szokásait. 

Elkötelezett esélyteremtő, nevelő tevékenységet a gyermekek szükségleteihez 

igazítja. 
 
 

http://www.ofi.hu/
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Gyermekcsoportok működtetése 
 

Tudás 

 Alapos tudása van a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia 

működéséről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról. 

 Behatóan ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, 

szociológiai és kulturális sajátosságait.  

 Jól ismeri a csoportok és az óvodás korú gyermekek társas helyzetének 

megismerésére vonatkozó fontosabb eljárásokat, a közösség kialakítását, 

fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket. 

 Elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az egyes gyermekek csoportból 

való kirekesztésének lehetséges okairól, a beavatkozás lehetőségeiről. 

 Ismeri az integráció, inklúzió fogalmát és megvalósulása lehetőségeit és 

feltételeit. 

 Ismer a befogadó nevelési környezet kialakítására, az egyes gyermekek 

esélyeinek növelésére, a közösség alakítására, fejlesztésére alkalmas 

módszereket. Ismeretei kiterjedne a gyermekközpontú nevelési környezet 

megteremtéséhez szükséges feltételekre is.  

Képesség 

 Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket 

teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges 

működését.  

 Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz. 

 Képes olyan elfogadó és befogadó nevelési környezet kialakítására, amely 

alkalmas az egyes gyermekek esélyeinek növelésére, a közösség kialakítására, 

fejlesztésére. 

 Képes a gyermekek együttműködésének támogatására. 

 Képes az óvodás korú gyermekek csoportjukból való kirekesztésének 

megakadályozására, a más kulturális közegből érkezettek eredményes integrált 

nevelésére. 

 Az egyén és a közösség fejlődése érdekében képes felismerni és figyelembe 

venni a gyermekek érdekérvényesítő törekvéseit.  

 Különböző pedagógiai szituációkban képes együttműködni a gyerekekkel, 

vitahelyzetben érveket hozni, mások ötleteit és véleményét értékelni, 

alternatívákat javasolni, a konszenzuson alapuló döntéshozatalt elősegíteni.  

Attitűd 

 Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, 

segítőkészség jellemzi.  

 Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt.  

 Törekszik a gyermekek világáról minél több ismeretet szerezni, elfogadja 

különbözőségeiket és jogaikat.  

 Társadalmi érzékenység, közösségi felelősségérzet és feladatvállalás jellemzi. 

http://www.ofi.hu/
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 Elkötelezett az integráció és inklúzió iránt. 

 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése 
 

A pedagógus személyre szabottan értékeli a gyermekek munkáját, ehhez az értékelés 

céljának és szintjének megfelelő értékelési formát, módszert választ, szükség esetén 

értékelési eszközt készít.  

A gyermekek értékelése során figyelembe veszi az értékelés jelentős hatását a 

pedagógiai folyamat szabályozására, a gyermekek személyiségfejlődésére és 

önértékelésére. Önértékelési képességeik fejlődése érdekében rendszeresen bevonja 

őket saját tevékenységeik értékelésébe. 

Az értékelés során kapott adatokat értelmezi, az eredmények függvényében változtat 

saját pedagógiai gyakorlatán.  

Saját, pedagógus társai és az óvoda mérési, értékelési tevékenységének javítása 

érdekében együttműködik kollégáival. 

 

 

6.1 A pedagógiai folyamatokhoz illeszkedő értékelés 

 

Tudás 

 Komplex ismeretekkel rendelkezik az értékelés funkcióiról, folyamatáról, 

formáiról és módszereiről. Ismeri az alapvető értékelési és mérésmetodikai 

szabályokat, összefüggéseket. 

 Ismeri az óvodáskorú gyermekekre vonatkozó sajátos mérési, értékelési 

módszereket, eszközöket, a szaktárgyához kapcsolódó országos és helyi 

mérések rendszerét, eredményeit. 

 Ismeri az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit. 

 Ismeri nevelőmunka tervezésének, ellenőrzésének, értékelésének elvi tartalmi 

elvárásait. 

Képesség 

 Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési 

formák, módszerek meghatározására. 

 Pedagógiai céljainak megfelelően képes az értékelés eszközeinek 

megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére.  

 Jártas az objektív adatgyűjtő eszközök, kérdőívek, tudásszintmérő tesztek 

készítése, elemzése, alkalmazása terén. 

 Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás 

szempontjait.  

http://www.ofi.hu/
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 A nevelési-fejlesztési folyamat során rendszeresen ad visszajelzést a 

gyermekeknek. 

 Visszajelzései világosak, pontosak, egyértelműek és szakszerűek. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a minőséget és annak folyamatos fejlesztését. 

 Értékeléseiben fontosnak tartja a pozitív megerősítést. 

 A gyermekek értékelése során körültekintően jár el, mérlegeli az értékelés 

lehetséges hatásait. 

 

 

6.2 A gyermekek megfigyelése, nyomon követése, az adatokra épülő 

fejlesztése 

 

Tudás 

 Jól ismeri a gyermek fejlődési ütemének, képességei aktuális szintjének a 

nyomon követését biztosító eszközök, tevékenységi formák kiválasztásához 

szükséges fejlesztési területek célszerű tervezését. 

Képesség 

 Képes az értékelés eredményeinek felhasználására a gyermekek egyéni és 

csoportos fejlesztésében. 

 Képes a gyermek fejlődési ütemének, képességei aktuális szintjének a nyomon 

követését biztosító eszköz, tevékenységi forma kiválasztására, a szükséges 

fejlesztési területek célszerű tervezésére az egyéni, differenciált nevelési 

feladatok ellátása érdekében. 

 Képes személyre szabottan értékelni az óvodás korú gyermekek teljesítményét. 

 Képes egyértelmű, jól strukturált elvárásokat megfogalmazni a gyermekek 

számára. 

 Képes támogatni a gyermekeket saját teljesítményük, a társak, a csoport, a 

felnőttek és az események értékelésében. 

Attitűd 

 Hisz abban, hogy minden gyermek fejleszthető. 

 Kritikusan vizsgálja saját mérési-értékelési gyakorlatát, nyitott az új módszerek 

és eljárások megismerésére, saját készségeinek fejlesztésére. 

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

A pedagógus különböző szakmai szituációkban a partnerek életkorának, kultúrájának 

megfelelően célirányosan, nyíltan és hitelesen kommunikál. Felismeri és értelmezi 

kommunikációs nehézségeket, és ezen a téren fejleszti önmagát. 

http://www.ofi.hu/
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A pedagógiai folyamatban betöltött szerepüknek megfelelően együttműködik a 

gyermekekkel, kollégáival, az óvoda más munkatársaival, a szülőkkel, az óvoda 

életében szerepet játszó szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel. 
 
 

7.1 Kommunikáció 
 

Tudás 

 Jól ismeri a személyközi –és csoportkommunikáció korszerű elméleteit, a 

pedagógiai kommunikáció sajátosságait. 

 Alapos ismeretei vannak az egyén és a társas környezet kölcsönhatásairól 

 Alapos ismeretei vannak az eredményes kapcsolatteremtés és kapcsolattartás 

szabályairól, formáiról.  

 Ismeri az alapvető érvelési technikákat, meggyőzési stratégiákat. 

 Ismeri a kölcsönösség és a konstruktív kommunikáció sajátosságait. 

 Ismeri a kommunikáció személyiségfejlődésben betöltött szerepét. 

 Tájékozott a kommunikáció során használható IKT eszközök területén. 

Képesség 

 Szóban és írásban is magabiztosan és hatékonyan kommunikál a gyerekekkel, 

a szülőkkel, a partner szakemberekkel, az óvodai és óvodán kívüli 

munkatársakkal. 

 Képes felismerni, értelmezni saját kommunikációs nehézségeit és ezen a téren 

önmagát fejleszteni. 

 Kommunikációját képes a gyermekek életkori sajátosságaihoz és gondolkodási 

szintjéhez igazítani. Pedagógiai munkája során céljainak megfelelően képes 

használni a kommunikációs eszközöket, technikákat. 

 Tényszerű tájékoztatást tud adni a szülőknek a gyermekükről. 

 Képes a kommunikációban alkalmazható IKT eszközök fejlődésének folyamatos 

nyomon követésére. 

 Képes az értő figyelemre. 

Attitűd 

 Felelősséget vállal kommunikációja tartalmáért és formájáért. 

 Fontos számára, hogy visszajelzést adjon másoknak, illetve hogy megértse 

mások visszajelzéseit. 

 Fontos számára a szakszerű, érthető, nyílt és hiteles kommunikáció. 

 Támogatja a gyermekek kommunikációját, problémamegoldását. 

 

 

7.2 Szakmai együttműködés 

 

Tudás 

http://www.ofi.hu/
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 Ismeri a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, 

szakmai intézményekkel való együttműködés formáit, módjait. 

 Tudja, hogy a szülők, a különféle szakemberek, szakmai intézmények hogyan 

segíthetik, befolyásolhatják pedagógiai munkáját. 

 Jól ismeri a team munka alapelveit, a hatékonyan működő csoport jellemzőit. 

 Komplex ismeretekkel rendelkezik az eredményes kapcsolatteremtés és 

kapcsolattartás szabályairól, formáiról. 

Képesség 

 Képes a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer 

megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, 

elfogadtatására. 

 Együttműködik pedagógus kollégáival, a gyermekek fejlesztésében résztvevő 

szervezetek munkatársaival, a nevelést segítő szakemberekkel, a szülőkkel, 

civil szervezetek képviselőivel. 

 Képes együttműködni pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap) megvalósításában. 

 Képes tanulni saját és mások tapasztalataiból. 

 

Attitűd 

 Pedagógiai helyzetekben fontosnak tartja az együttműködést, kölcsönösséget, 

asszertivitást, segítő kommunikációt. 

 Fontos számára a kollégáival való együttműködés, tapasztalatcsere. 

 Kész részt vállalni az óvodai neveléssel kapcsolatos fejlesztési, innovációs 

tevékenységben. 

 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s 

reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai 

felkészültségének folyamatos fejlesztésére. 

 Kapcsolatrendszere a kölcsönös tiszteletre, bizalomra épül.  

 Értékeli mások eredményeit, örül a közös sikereknek. 

 Nyitott az intézménye belső és külső partnereivel való együttműködésre. 

 

 

7.3 Problémamegoldás, konfliktuskezelés 
 

Tudás 

 Széles körű ismeretei vannak a konfliktus fogalmáról, lehetséges okairól, 

típusairól. 

 Széles körű ismeretei vannak a konfliktus-megelőzési, konfliktuskezelési 

technikákról és módszerekről. 

Képesség 

http://www.ofi.hu/
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 Képes a problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és 

konfliktushelyzetek megoldására.  

 Képes felismerni az előítéletességen alapuló megnyilatkozásokat és ezeket 

szakszerűen kezeli. 

 Képes az óvodai és csoportszobai toleráns, nyitott légkör megteremtésére. 

 Képes a gyermekek egyéni élethelyzetéből adódó – a közösségben 

megmutatkozó – konfliktusok hátterének feltárására. 

 Képes a konfliktusok felismerésére és az ismert technikák alkalmazására a 

felmerülő konfliktusok oldása, hatékony kezelése érdekében. 

 Önálló probléma-megoldási stratégiák kialakítására képes. 

 A problémák feltárása és megoldása érdekében képes együttműködni 

kollégáival, illetve speciális szakemberekkel. 

 Képes a gyermekeket egymás elfogadására és tiszteletére, a családi élet 

értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre nevelni. 

Attitűd 

 Pedagógusi munkáját előítéletektől mentesen végzi, fontosnak tartja, hogy az 

inklúzió szemléletét a gyakorlatban is megvalósítsa. 

 Magatartásával képviseli az értékek sokféleségének elfogadását, mások 

véleményének, értékeinek megismerését, tiszteletben tartását, különös 

tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre. 

 Hisz a konfliktushelyzetek megoldásában, és a szakmai segítségkérés és -

nyújtás fontosságában. 

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

Folyamatosan értékeli munkáját, fejleszti szakmai felkészültségét és gyakorlatát. 

Fejlődése érdekében figyeli és elemzi viselkedésének, tevékenységeinek másokra 

gyakorolt hatását, környezetének ezzel kapcsolatos jelzéseit.  

A neveléstudomány kutatási módszereinek alkalmazásával részt vesz az óvodai, 

csoportszobai munkára vonatkozó vizsgálatokban, kutatásokban és fejlesztésekben. 

A különböző szakmai együttműködések megvalósításában egyenrangú partner. 

Tudatosan és felelősen vesz részt az intézmény tevékenyégének, eredményességének 

értékelésében. A szervezetfejlesztés sajátosságainak és a vonatkozó jogszabályoknak 

ismeretében közreműködik az óvodai szervezet folyamatos fejlesztésében. 

Tudatosan vállalja pedagógus hivatását. 

 

 

8.1 Szakmai önállóság, személyes felelősség 

 

Tudás 
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 Tájékozott az önismerettel, önfejlesztéssel kapcsolatos szakirodalomban.  

 Ismeri az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciákat. 

 Ismeri a reflektív gondolkodás jelentőségét a szakmai fejlődésben. 

 Ismeri a pedagógus életpályát, és az azon történő előrejutás feltételeit és 

lehetőségeit. 

 Alaposan ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 

 Alaposan ismeri a hivatásához kötődő információs forrásokat, szervezeteket. 

 Alaposan ismeri a lelki egészség megőrzésének elméletét és gyakorlati 

módszereit. 

 Tisztában van a pedagógiai kutatás és fejlesztés, valamint innováció 

sajátosságaival. 

Képesség 

 Képes az óvodai neveléssel kapcsolatos szakmai kérdések átgondolására, és a 

vonatkozó források alapján a megfelelő válaszok kidolgozására. 

 Képes felismeri, hogy munkájában, szakmai fejlődésében melyek azok a 

helyzetek, témák, amelyekben a kollégáival való együttműködésre van 

szüksége. 

 Saját fejlődése érdekében munkájáról rendszeresen visszajelzést kér 

kollégáitól, képes kollégái véleményét figyelembe venni, tanácsukat 

felhasználni. 

 Önismeretének fejlesztése érdekében önismereti, önértékelési technikákat 

használ. 

 Képes saját pedagógiai gyakorlatának folyamatos elemzésére és fejlesztésére. 

 Képes meghatározni pedagógiai és személyes céljait, szakmai szerepvállalását, 

és ezek elérése érdekében cselekedni. 

 Képes pedagógiai tapasztalatainak és nézeteinek reflektív értelmezésére, 

elemzésére, értékelésére. 

 Képes újraértékelni saját szakmai szerepvállalását. 

 Jól tájékozódik a pedagógia és az óvodai nevelés szakirodalmában, képes 

elemezni, értelmezni e területek kutatási, fejlesztési eredményeit. 

 Képes különböző kutatási módszerek alkalmazására. 

Attitűd 

 A pedagógusmunkában fontosnak tartja az önismeretet, önfejlesztést.  

 Fontosnak tartja saját pedagógiai véleményének megfogalmazását, törekszik 

mások véleményének megismerésére. 

 Fontosnak tartja az egész életen át tartó tanulást, mint a folyamatos fejlődés 

lehetőségét, az önmegvalósítás eszközét. 

 Igénye van a folyamatos szakmai és önfejlődésre. 

 Kész változtatni, változni. 

 Pedagógusi magatartása, munkavégzése példaadó. 
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 Fontosnak tartja a testi-lelki egészség megőrzését a pedagógus munkában, és 

ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek fogadására és felhasználására. 

 Nevelő és fejlesztő munkájáért felelősséget vállal. 

 Magatartása jogkövető. 

 Betartja a pedagógus pálya jogi és etikai normáit.  

 Szakmai tudását és műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos 

szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. 

 Elfogadja a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikát. 

 Fontosnak tartja a családi élet és a pedagógusszerep közötti harmóniát. 

 

 

8.2 Felelősség a szervezetért 

 

Tudás 

 Ismeri saját intézménye kulcsfontosságú folyamatait, az intézmény 

eredményességét jelző mutatókat, az eredményesség kritériumait. 

 Alapvető szervezetfejlesztési ismeretekkel rendelkezik. 

 Ismeri a minőségfejlesztés eszközeit, módszereit. 

Képesség 

 Képes részt vállalni az intézmény fejlesztését, eredményességének javítását 

célzó munkában.  

 Átlátja az óvodában zajló folyamatok rendszerét; az egyes folyamatok 

szabályozottságát. 

 Képes részt venni az intézményi munka minőségét, eredményességét 

meghatározó folyamatok megvalósításában, működésének értékelésében, 

fejlesztésében. 

 Az intézményi munkaközösségekben, teamekben hatékony csapattag. 

 Képes online szervezeti kommunikációra. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja az intézményi munka folyamatos fejlesztését, az innovációs 

tevékenységet. 

 Fontosnak tartja a szülők és az intézménnyel kapcsolatban álló partnerek 

véleményét, együttműködését. 

 Fontosnak tarja a szabályozottságot a szervezet működésében. 

 Lojális intézménye hitvallásához, követi az e hitvallás által képviselt értékeket. 

 Fontosnak tartja saját szerepét a szervezet működésében, 

eredményességében.  

 Elfogadja a helyi vizsgálódások, kutatások szerepét a nevelő-oktató munka 

folyamatos fejlesztésében. 
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Pedagógus II. 

 

Általános jellemzői  
 

Tapasztalt óvodapedagógus.  

Lehet intézményvezető, munkaközösség-vezető. 

Az életpályaszakasz hossza: akár a pálya végéig is eltarthat.  

Jellemző életkor: 34 év felett. 
 

Elmélyült ismeretekkel, sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

Reális elvárások, stabil énkép, fejlett önismeret jellemzik. 

Igényli a folyamatos fejlődést, a szakmai megújulást. Hatékony csapattag, támogató 

kolléga, aki átlátja az intézményi folyamatokat. 
 

Ebben az időszakban az óvodapedagógus figyelme a napi pedagógiai munka mellett 

már intézményi szinten végzett pedagógiai fejlesztésekre, innovációra irányul.  

Nevelő munkája tudatos, reflektív. Folyamatos jobbítás, fejlesztés, vizsgálódás 

jellemzi. Tevékenységeiben kiemelt hangsúlyt kap a tudásmegosztás. 

A szervezetnek tudatos tagja. Törekszik intézményi szinten az együttműködésre, 

kölcsönös segítségnyújtásra, tapasztalatainak megosztására. A stratégia alkotásban, a 

szervezeti kultúra fejlesztésével kapcsolatban önállóan végez munkát.  

Erős a kitekintésre való hajlandósága, a saját munkája, az intézményi működés, az 

oktatáspolitika és a társadalmi folyamatok összefüggéseinek megértésére való 

képessége. 

Szakmai önértékelése fejlett, munkája során igényli a folyamatos visszajelzéseket. Az 

időszak végére professzionális pedagógussá válik, akinek magas szintű mesterségbeli 

tudása jó gyakorlatokban jelenik meg. Tapasztalatai és komplex szakmai tudása 

alkalmassá teszik a többi pedagógus szakmai támogatására, illetve szakértői 

munkára. 

Az időszak végére professzionális óvodapedagógussá válik, akinek magas szintű 

mesterségbeli tudása jó gyakorlatokban jelenik meg. Tapasztalatai és komplex 

szakmai tudása alkalmassá teszik a többi óvodapedagógus szakmai támogatására, 

illetve szakértői munkára. 
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1. Szaktudományos, szakmódszertani tudás 
 

A tapasztalt óvodapedagógus átlátja a gyermeki tevékenységi formák komplexitását. 

Előtérbe helyezi játékba integrált tevékenységek szervezést.  

.A pedagógiai célokkal összhangban rugalmasan alakítja nevelési gyakorlatát, és a 

gyermeki képességeknek megfelelően differenciál.  

Kész a kevésbé tapasztalt kollégák szakmai támogatására.  

Módszertani gyakorlatát folyamatosan elemzi, fejleszti, ezt a szemléletét és 

gyakorlatát megosztja kollégáival is. 

A szakmai munkához és fejlődéshez kapcsolódóan együttműködéseket kezdeményez.  

Az intézményen belül szakmai területen (közép)vezetői feladatokat vállal. 

 

 

1.1 Az óvodai nevelés szakmódszertana 
 

Tudás 

 A tevékenységek szervezéséhez szükséges széles körű tapasztalatokkal átszőtt 

módszertani ismeretekkel rendelkezik az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-

vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny 

megismerése területén. 

 Széles körűen tájékozott az óvodai neveléshez kapcsolódó szakmódszertan 

hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit illetően.  

 Széles körű ismeretei vannak a korszerű pedagógiai módszertani eljárásokról. 

 Tapasztalattal átszőtt széles körű ismeretekkel rendelkezik az óvodai 

nevelésben alkalmazható hatékony tanulásszervezési módokról, mód-

szerekről,tanulási folyamatokról. 

Képesség 

 Széles körű szakmai tapasztalatával képes kollégáit támogatni az óvodai élet 

tevékenységi formáinak megszervezésében és levezetésében (játék; verselés, 

mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, 

kézi munka; mozgás; a külső világ tevékeny megismerése; munka jellegű 

tevékenységek; a tevékenységekben megvalósuló tanulás). 

 Jártas az egyes pedagógiai módszerek tanulókhoz, tanulócsoportokhoz igazítása 

terén. 

 Általános pedagógiai és módszertani ismereteit tudatosan alkalmazza 

pedagógiai gyakorlatában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni általános pedagógiai, módszertani 

ismereteik adaptálásában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni szakmódszertani ismereteik 

bővítésében, és az új eredmények saját nevelési gyakorlatukba való 

beépítésében. 
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 Több módszert is képes alkalmazni a gyerekek előzetes tudásának, 

tapasztalatainak beépítésére. 

Attitűd 

 Elkötelezett módszertani eszköztárának folyamatos fejlesztése mellett. 

 Elkötelezett különböző pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök megismerése 

és kipróbálása iránt; tudatosan fejleszti módszertani eszköztárát. Kollégáit a 

gyakorlati pedagógiai-pszichológiai ismeretek bővítésére, ezzel kapcsolatos 

készségeiknek fejlesztésére, új lehetőségek megismerésére, ösztönzi. 

 Szakmódszertani gyakorlatának folyamatos elemzésén alapuló fejlesztését 

fontosnak tartja, és ezt megosztja kollégáival is. 

 Igényli kollégái visszajelzéseit, és kész szakmódszertani támogatást nyújtani 

kollégái számára. 

 

 

1.2 Szaktudományos tudás, IKT kompetenciák 
 

Tudás 

 Széles körű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a nevelés és 

fejlesztés, valamint az óvodai tevékenységek tartalmait és a tartalmak 

közvetítését illetően.  

 Ismeri az információs és kommunikációs technika használatához szükséges 

eljárásokat, tudnivalókat. 

 Alaposan ismeri az óvodai nevelés során közvetített fogalmak kialakulásának 

életkori sajátosságait, a gyermekek fogalomrendszerének fejlesztésében 

játszott szerepét. 

 Átfogó ismeretei vannak az óvodai nevelés során felhasználható nyomtatott és 

nem nyomtatott információforrásokról, az azokról való tájékozódás 

lehetőségeiről, a digitális eszközökről. 

 Elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik az információs - kommunikációs 

technológia különböző eszközeinek az óvodai nevelés folyamatában való 

alkalmazásáról. 

 Átfogó ismeretei vannak az óvodai neveléshez kapcsolódó szakirodalmakról. 

Képesség 

 Képes kollégáit támogatni az alkotó információ- és könyvtárhasználatnak, 

valamint az IKT eszközök használatának az óvodai nevelés folyamatába történő 

beépítésében.  

 Az óvodai nevelés szaknyelvét készségszinten használja.  

 Képes pedagóguskollégáit is támogatni az óvodai tevékenységek tartalmainak 

(játék; verselés, mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, 

festés, mintázás, kézi munka; mozgás; a külső világ tevékeny megismerése; 
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munka jellegű tevékenységek; a tevékenységekben megvalósuló tanulás) 

megvalósításában, közvetítésében, az egyes tartalmak integrációjában. 

 Rutinos az általános pedagógiai-pszichológiai módszerek, eljárások óvodai 

alkalmazásában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a különböző tudásterületek közötti 

összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások felismerésében. 

 Széles körű tapasztalattal rendelkezik az eszközök, tanulási források 

értelmezése felhasználása és továbbfejlesztése terén. 

 Képes kollégáit támogatni az óvodai nevelés során felhasználható nyomtatott és 

nem nyomtatott információforrások, a digitális eszközök közötti 

tájékozódásban. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a szakirodalmi tájékozottságot. 

 Elkötelezett tudásának folyamatos bővítése iránt. 

 Elkötelezett IKT ismereteinek folyamatos frissítése mellett. 

 Elkötelezett a tevékenységek, tartalmak közötti integráció megvalósítására és 

ebben kollégáit is támogatja. 

 Kész szakmai segítséget nyújtani kollégái számára. 

 

 

1.3 Szakmai tudatosság 

 

Tudás 

 Átfogó ismeretei vannak azokról a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai 

tényezőkről, amelyek az óvodai nevelés eredményességét befolyásolhatják. 

 Átfogó módszertani ismeretei vannak az önreflexió és önkorrekcióval 

kapcsolatban. 

Képesség 

 Képes a munkaközösség tagjainak támogatására az óvodai nevelés során 

fejlesztett kompetenciák más területeken is fejlődést generáló szinergikus 

hatásainak tervezésére, kihasználására. 

 Képes kollégáit támogatni pedagógiai, szakmódszertani fejlődésükben. 

 Széles körű szakmai tapasztalatával képes kollégái támogatására a tudatos és 

felelős pedagógiai döntések meghozásában. 

Attitűd 

 Elkötelezett az óvodás korú gyermekek a személyiségének, tudásának és 

tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése mellett, és erre ösztönzi kollégáit 

is.  

 Reálisan ítéli meg az óvodai nevelés nevelésben betöltött szerepét, és ezt 

kollégáinak, a szülőknek is közvetíti. 
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 Tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel, ezzel kapcsolatos 

tapasztalatait megosztja kollégáival. 

 Elkötelezett a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés, valamint a gyermekek 

megismerési és alkotási vágyának felébresztése és fenntartása iránt, és 

kollégáit is erre ösztönzi.  

 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 
 

A tapasztalt óvodapedagógus alternatívákban gondolkodik, differenciált folyamatokat 

tervez, amelyek középpontjában a gyermeki tevékenységek állnak. Folyamatosan 

elemzi és értékeli felkészülésének minőségét, hogy a tervezés során megfelelő 

mértékben vette-e figyelembe a fejlesztést befolyásoló várható feltételeket.  

Munkájában kezdeményező, aktívan részt vesz az intézmény pedagógiai 

programjának fejlesztési folyamatában. 

Képes kezdeményezni, közreműködni az intézmény egészére vonatkozó tervezésben. 

 

 

2.1 A köznevelés jogszabályi környezetének ismerete, a pedagógiai program, 
helyi nevelési terv alkalmazása 

 

Tudás 

 Ismeri és érti a társadalmi változások, a köznevelés és az óvodai nevelés 

összefüggéseit. 

 Részletesen ismeri az óvodapedagógiai tevékenységet meghatározó 

dokumentumokat, az Óvodai nevelés országos alapprogramját.  

 Jól ismeri intézménye alapdokumentumait és szabályozóit. 

Képesség 

 Magabiztosan tájékozódik a pedagógiai tevékenységet meghatározó 

dokumentumok között, átlátja ezeknek a tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét, képes aktívan részt venni a helyi szintű tervezési folyamatokban.  

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a helyi szintű tervezéshez szükséges 

adekvát információk összegyűjtésében, felhasználásában. 

Attitűd 

 Szakmai munkájával hozzájárul az intézmény pedagógiai programjának 

megvalósításához. 

 Vallja, hogy a szabályzó dokumentumoknak fontos szerepük van a szakmai 

munka tervezésében és megvalósításában. 

 A nevelés és fejlesztés elválaszthatatlan egységét vallja. 

 

 

http://www.ofi.hu/
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2.2 Saját pedagógiai tevékenység tervezése 
 

Tudás 

 Átfogó és részletes ismeretei vannak a pedagógiai munka tervezéséről és 

módszertanáról. 

 Átfogóan ismeri és rendszerben látja az óvodai nevelés alapprogramjának és 

intézménye helyi pedagógiai programjának viszonyát. 

 Behatóan ismeri intézménye hosszú, közép- és rövid távú terveit. 

 Komplex ismeretei vannak a folyamatszemléletű tervezésről. 

Képesség 

 Képes a munkáját megtervezni, megszervezni. 

 Pedagógiai munkáját tudatosan és szakszerűen tervezi meg, és ebben képes a 

munkaközösség tagjainak is támogatást adni. 

 Pedagógiai tevékenységének tervezésekor a nevelést és fejlesztést szabályozó 

dokumentumokat készség szinten használja. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni pedagógiai munkájuk tervezése 

során. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a rendelkezésükre álló eszközök és a 

pedagógiai környezet összhangjának megteremtésében. 

 Képes a pedagógiai folyamatokhoz kapcsolódó terveinek folyamatos 

ellenőrzésére, értékelésére, korrekciójára. Pedagógiai tevékenységeinek 

tervezését a rendszerszemléletű gondolkodás jellemzi. 

 Képes kollégáit is támogatni a differenciált foglalkozástervezésben. 

 Tervező munkája során rutinosan használja az IKT eszközöket. 

Attitűd 

 Elkötelezett az alapos felkészülés, a tervezés, a tervszerű munkavégzés mellett.  

 A tervezés során a kollégákkal együttműködik, átfogó ismeretei és nagy 

tapasztalata révén támogatja, irányítja a közös tervezési folyamatot, az adott 

csoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális 

felkészültség) figyelembe vevő tervezést. 

 Pedagógiai munkájának tervezése során a nevelés és fejlesztés egységét 

érvényesíti. 

 Támogatja kollégáit az önreflexiós tevékenységeikben. 

 

 

3. A tanulás támogatása 
 

Az óvodapedagógus úgy irányítja a tevékenységeket, hogy azok felkeltsék a 

gyermekek érdeklődését, és biztosítsák az aktív részvételüket a tanulási 

folyamatokban 

Jól tudja alkalmazni a gyermekek együttműködését szolgáló technikákat. 

http://www.ofi.hu/
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Szükség esetén fejlesztési tervet dolgoz ki, s széles körű együttműködést 

kezdeményez a tanulási, magatartási problémák kezelésében az érintettek körében. 

Igyekszik a csoportszobán kívül is komplex tanulási környezet létrehozni, amelynek 

tervezésébe és kialakításába a gyerekeket is bevonja. 

 

 

3.1 Tanulásszervezés, motiváció 
 

Tudás 

 Mély, tapasztalatokkal átszőtt ismeretei vannak a kisgyermekkori nevelés és 

fejlesztés pszichológiai, biológiai tényezőiről, jellemzőiről, törvényszerűségeiről. 

 Átfogó és tapasztalatokkal átszőtt ismeretei vannak az általános pedagógiai-

pszichológiai módszerek, eljárások alkalmazásának speciális szempontjairól, 

lehetőségeiről.  

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, motivációs 

típusokról, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről.  

 Széles körű ismeretekkel és tapasztalati tudással rendelkezik az óvodai 

nevelésben alkalmazható hatékony motivációs, aktivizáló technikákról. 

 Széles körű ismeretekkel és tapasztalati tudással rendelkezik a differenciálás és 

a személyre szabott tanulástámogatás elméletéről és megvalósításának 

módszereiről. 

 Jól ismeri a gyermeki egyéni tanulási stílusok fejlesztésének eszközrendszerét. 

Képesség 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az óvodás korú gyermekek optimális 

személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosításában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az adott korcsoport életkori 

sajátosságihoz igazított gondolkodási műveleteknek megfelelő 

tevékenységrendszer szervezésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a nevelési és fejlesztési folyamat 

során az egyéni haladás és a csoportos tanulás egyszerre történő irányításában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az egyéni adottságokhoz igazított 

tanulásszervezésben. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a korszerű pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap) alkalmazásában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az együttműködő tanulásszervezés 

eredményes megvalósításában.  

 Támogatja kollégáit a gyerekek előzetes tudásának beépítésében. 

 Feladatadása személyre szabott, sokszínű, élményszerű.  

Attitűd 

 Elkötelezett híve a tanulási képességek fejlesztésének. 

 Magatartásával képviseli kollégái felé a változatos módszertani és 

tanulásszervezési, irányítási eljárások alkalmazásának fontosságát. 

http://www.ofi.hu/
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3.2 Kompetenciafejlesztés 

 

Tudás 

 Széles körű tapasztalatokkal is átszőtt ismeretekkel rendelkezik a gyermeki 

tevékenységek kibontása során a képességfejlesztés, az ismeretek 

rendszerezésének és bővítésének lehetőségeiről. 

Képesség 

 Képes kollégáit is támogatni a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni 

és életkor-specifikus alakítására. 

 Képes kollégáit is támogatni az óvodáskorú gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítésében, ezen belül: 

– az egészséges életmód alakításában, 

– az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelésben, 

– az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az anyanyelvi fejlesztésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a gyermek spontán és tervezetten 

szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezésére, bővítésében, az 

értelmi képességek fejlesztésében, valamint az azt elősegítő ösztönző 

környezet biztosításában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a gyermekek egymás iránti 

tiszteletre, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelés terén. 

 Képes a tapasztalati tanulást beépíteni a gyerekek egyéni, illetve csoportos 

munkájába. 

Attitűd 

 Magatartásával képviseli az egész életen át tartó tanulás fontosságát. 

 Fontosnak tartja a gyermeki tevékenységekre alapozott nevelő- fejlesztő 

munkát. 

 Fontosnak tartja az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő 

aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő stratégiák, módszerek 

alkalmazását.  

 Tudatosan vállalja a pedagógiai folyamatok irányításában való szerepét. 

 Elkötelezett híve a képességek és készségek fejlesztésének, attitűdök 

formálásának. 

 

 

3.3 A gyermeki szükségletekre építő (adaptív) tanulási környezet 

 

Tudás 

http://www.ofi.hu/
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 Széles körű és alapos ismeretekkel, tapasztalati tudással rendelkezik a 

gyermeki szükségletekre építő (adaptív) tanulási környezet, az adaptív 

tanulásszervezés területén. 

 Tapasztalati tudással rendelkezik az élményszerű óvodai életmódszervezés 

lehetőségeit illetően. 

 Széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a kapcsolatteremtés és a 

bizalom nevelési folyamatban betöltött meghatározó szerepéről.  

Képesség 

 Képes a bizalom meghatározó szerepét kihasználni a hatékony tanulási 

feltételek megteremtésében. Képes a munkaközösség tagjait is támogatni a 

nyugodt, biztonságos és az eredményes fejlődést támogató tanulási környezet 

kialakításában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni olyan légkör megteremtésében, ahol 

a hibázás és annak javítása a nevelési folyamat természetes része. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a gyerekek ötleteinek, kezdeményezéseinek figyelembe 

vételért, a velük együtt megalkotott közös szabályok megfogalmazását. 

 Fontosnak tartja a formális, nem formális és informális úton, tanulási 

környezetben szerzett tudás összekapcsolását. 

 

 

http://www.ofi.hu/
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4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése 

 

A gyermeki személyiségfejlesztésben, az egyéni bánásmód érvényesítésében 

tudatosság, tervszerűség, kollégáival való együttműködés jellemzi az e szakaszban 

lévő pedagógust. 

A személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép- és hosszú távú fejlesztési 

terveket készít és valósít meg. 

Elmélyült pedagógiai, pszichológiai és szociológiai tudása, valamint szakmai 

tapasztalatai alapján a pedagógiai problémákat felismeri, megoldásukra különböző 

alternatívákat dolgoz ki. A megfelelő alternatíva kiválasztásába bevonja kollégáit is. 

 

 

4.1 Általános fejlődéslélektan, pedagógia, szociológia 

 

Tudás 

 Széles körű pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a 

személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó szakmai nézetekről, a 

szocializációról és a perszonalizációról. 

 Gyakorlati tapasztalatokkal átszőtt tudással rendelkezik az óvodás korú gyermek 

személyiségének fejlődési sajátosságairól. 

 Ismeri a kisgyermekkori nevelés történetének egyetemes és magyar jellemzőit. 

Képesség 

 A gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó komplex tudása felhasználásával 

képes a pedagógiai gyakorlatot, az óvoda mindennapi valóságát elemezni.  

 Képes munkája során alkalmazni a személyiségfejlődéssel foglalkozó 

legfontosabb pedagógiai elméleteket és irányzatokat. 

 Képes az óvodás korú gyermekek személyiségfejlesztését a helyzethez 

illeszkedő terve alapján megvalósítani és ez irányú tudását megosztani 

kollégáival.  

 Képes a kollégáival együttműködve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, 

amelyek az óvodás korú gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve 

segítik elő az értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődést és az egészséges 

életvitel kialakítását. 

 Széles körű szakmai tapasztalatával képes kollégáit támogatni az 

óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátásában, az óvodáskorú gyermek 

testi, szociális és értelmi képességeinek egyéni és életkor-specifikus 

alakítására. 

 

Attitűd 

 Világos, letisztult pedagógiai nézetekkel rendelkezik, fontosnak tartja kollégái 

pedagógiai nézeteinek megismerését. 

http://www.ofi.hu/
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 Vallja a pedagógiai nézetek sokszínűségének fontosságát. 

 A nevelés és fejlesztés egységét vallja. 

 Fontosnak tarja a személyiségfejlesztés változatos módszereinek megismerését 

és alkalmazását.  

 Magatartásával képviseli az óvodás korú gyermekek világa megismerésének 

fontosságát. 

 Együttműködik kollégáival a gyermeki személyiség autonómiájának 

kibontakozásában. 

 

 

4.2 Gyermek-megismerési technikák, egyéni bánásmód 

 

Tudás 

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a kisgyermekek 

megismerésről. 

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a óvodáskori fejlesztés 

különböző területeiről, a fejlődés segítésének módszereiről. 

Képesség 

 A kisgyermekek megismerése érdekében képes kollégáival együttműködni 

objektív adatok gyűjtését biztosító eszközök, kérdőívek alkalmazásában, a 

tapasztalatok rögzítésében és az adatok értelmezésében. 

 Sokrétű tapasztalata által képes kollégáit támogatni a különböző adottságokkal, 

képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező gyermekek nevelésének, 

fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztásában és pedagógustársaival 

együttműködő alkalmazásában.  

 Széles körű szakmai tapasztalatival eredményes partnere az egyéni 

szükségleteket figyelembe vevő fejlesztő programokat megvalósító szakmai 

együttműködéseknek. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja magatartásával közvetíteni, hogy minden egyes gyermek 

értékes, fejleszthető. 

 Fontosnak tartja magatartásával közvetíteni a megismerésen alapuló fejlesztés 

szemléletét. 

 Fontosnak tartja az egyéni fejlesztést segítő módszerek, az adaptív 

tevékenységszervezés megismerésének közvetítését kollégái felé. 

 A szülőkkel való folyamatos együttműködés fontosságát képviseli. 

 

 

4.3 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerése, fejlesztése 
 

Tudás 

http://www.ofi.hu/
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 Széles körű tapasztalatával képes kollégái szakmai támogatására az óvodás 

korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, 

azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelésének specifikumait illetően. 

 Ismeretei alapján magabiztosan tájékozódik a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek felismerését, fejlesztését támogató jogszabályok, szakirodalmak és 

intézményrendszerek között. 

 Széles körű pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a 

hátrányos helyzet fogalmáról, a személyiségfejlődés zavarairól, a 

magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az 

egészségfejlesztés módszereiről. 

 Ismeri a különleges bánásmódról, a hátrányos helyzetről szóló pszichológiai, 

szociológiai és pedagógiai szakirodalmat, tájékozott a témával kapcsolatos 

kutatások eredményeiről. 

Képesség 

 Nevelő és oktató munkája során tudatosan támogatja a gyermekek 

személyiségének fejlődésért, tehetségük kibontakoztatását. 

 Képes kollégáit segíteni a szakértőhöz fordulás eseteinek felismerésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek felismerésében, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek hatékony nevelésében, a számukra szükséges differenciált 

bánásmódban. 

 Kollégáival együttműködve képes támogatni a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelésért, oktatását. 

Attitűd 

 Elfogadja és tiszteli a gyermekek személyiségét, képes mindenkiben meglátni 

az értékeket és pozitív érzelmekkel viszonyul a csoport minden tagjához. 

 A gyermeki tévesztést, hibázást a fejlődési folyamat szerves részének tekinti.  

 Szakmai tevékenységével képviseli a tehetségfejlesztés iránti elkötelezettségét. 
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5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
 

A pedagógus az általa elvégzett felmérések adataira alapozva tudatosan, és számos 

módszerrel élve szervezi a gyermekközösséget. A gyermekeket és szüleiket bevonja 

nemcsak az óvodai, hanem az azon kívüli közösségalakító munkába is. 

Támogatja kollégái multi- és interkulturális kompetenciáinak fejlődését. 

A családokkal való együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz 

a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

 

 

Gyermekcsoportok működtetése 
 

Tudás 

 Átfogó tudással és rálátással rendelkezik a társadalmi és csoportközi 

folyamatokat, a demokrácia működését, az enkulturációt és a 

multikulturalizmust illetően. 

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a csoport, a 

csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális 

sajátosságairól. 

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a csoportok és az 

óvodás korú gyermekek társas helyzetének megismerésére vonatkozó 

fontosabb eljárásokat, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai 

módszereket illetően. 

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik az egyes gyermekek 

csoportból való kirekesztésének lehetséges okairól és a beavatkozás 

lehetőségeiről. 

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik az integráció, inklúzió 

fogalmairól és megvalósulásuk módjairól. 

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik a befogadó nevelési környezet kialakítására, az 

egyes gyermekek esélyeinek növelésére, a közösség alakítására, fejlesztésére 

vonatkozó jogszabályok, lehetőségek és módszerek terén. 

Képesség 

 Jártas a csoportok és a gyermekek társas helyzetének megismerésére 

vonatkozó fontosabb eljárások, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő 

pedagógiai módszerek alkalmazásában. 

 Képes kollégáival együttműködni a közösségi nevelés területén.  

 Széles körű tapasztalatával képes eredményesen hozzájárulni a gyermeki 

együttműködést elősegítő motiváló módszerek alkalmazásához.  

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni abban, hogy olyan elfogadó és 

befogadó nevelési környezetet alakítsanak ki, amely alkalmas az egyes 

gyermekek esélyeinek növelésére, a közösség kialakítására, fejlesztésére. 
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 Széles körű tapasztalatának birtokában képes a munkaközösség tagjait 

szakmailag támogatni az óvodás korú gyermekek csoportjukból való 

kirekesztésének megakadályozásában, illetve a más kulturális közegből 

érkezett gyermekek eredményes integrált nevelésében. 

 Az egyén és a közösség fejlődése érdekében képes felismerni, figyelembe venni 

és előhívni a gyermekek érdekérvényesítő törekvéseit.  

 Jártas és magabiztos a különböző pedagógiai szituációkban történő 

konszenzuson alapuló döntéshozatal elősegítésében.  

 Képes a gyermekek együttműködése támogatásában segítséget nyújtani 

kollégáinak. 

Attitűd 

 Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, 

segítőkészség jellemzi.  

 Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt.  

 Törekszik a gyermekek világáról minél több ismeretet szerezni, elfogadja 

különbözőségeiket és jogaikat.  

 Társadalmi érzékenység, közösségi felelősségérzet és feladatvállalás jellemzi. 

 Magatartásával is képviseli kollégái között az integrációt és inklúzió iránti 

elkötelezettségét. 

 
 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése 
 
Értékelő tevékenysége fejlődés- és gyermekközpontú, amely hatékonyan segíti az 

egyes gyermek személyes fejlődését. 

A gyermekek és saját munkájának értékelése során is célja az állandó önfejlesztés.  

Saját, pedagógus társai és az óvoda mérési, értékelési tevékenységének javítása 

érdekében kezdeményező és irányító szerepet vállal. 

 

 

6.1 A pedagógiai folyamatokhoz illeszkedő értékelés 
 

Tudás 

 Mély, tapasztalatokkal átszőtt ismeretekkel rendelkezik az értékelés funkcióját, 

folyamatát, formáit, módszereit, valamint az értékelési és mérésmetodikai 

szabályokat illetően. 

 Komplex ismeretei vannak az óvodás korú gyermekekre vonatkozó sajátos 

mérési, értékelési módszerekről, eszközökről. 

 Gyakorlati tapasztalatokkal átszőtt ismeretekkel rendelkezik az óvodai mérés, 

értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit illetően. 
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 Ismeri nevelőmunka tervezésének, ellenőrzésének, értékelésének elvi tartalmi 

elvárásait. 

Képesség 

 Tapasztalatai alapján képes kollégáit támogatni az értékelés különböző 

céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek 

meghatározásában, az értékelés elvégzésében, és az eredmények 

felhasználásában. 

 Alkalmas a pedagógiai értékelési eszközök szakszerű, változatos, komplex 

használatára, önálló eszközök elkészítésre, és képes ebben kollégáit is 

támogatni. 

 Széles körű szakmai tapasztalatával képes a munkaközösség tagjait támogatni 

a differenciálás és individualizálás szempontjainak figyelembe vételében az 

értékelés során. 

 A nevelési-fejlesztési folyamat során rendszeresen ad visszajelzést a 

gyermekeknek, és ebben a munkaközösség tagjait is képes támogatni.  

 Visszajelzései világosak, pontosak, egyértelműek és szakszerűek. 

Attitűd 

 Elkötelezett a minőség és annak folyamatos fejlesztése iránt. 

 Értékeléseiben elkötelezett a pozitív megerősítés mellett. 

 Tapasztalatból is tudja, hogy a pedagógusok értékelése hatással van a 

gyermekek személyiségfejlődésre, ezért értékelésük során körültekintően jár el, 

mérlegeli az értékelésnek az adott gyermekre gyakorolt hatásait. 

 

 

6.2 A gyermekek megfigyelése, nyomon követése, az adatokra épülő 

fejlesztése 

 

Tudás 

 Széleskörű tapasztalatokkal is átszőtt ismeretekkel rendelkezik a gyermek 

fejlődési ütemének, képességei aktuális szintjének a nyomon követését 

biztosító eszközök, tevékenységi formák kiválasztásához szükséges fejlesztési 

területek célszerű tervezéséről 

Képesség 

 Nagy rutinnal rendelkezik és képes a munkaközösség tagjait is támogatni az 

óvodás korú gyermekek értékelési eredményeinek felhasználására a gyermekek 

egyéni és csoportos fejlesztésében 

 Képes kollégáit is támogatni a gyermek fejlődési ütemének, képességei aktuális 

szintjének a nyomon követését biztosító eszköz, tevékenységi forma 

kiválasztásában, a szükséges fejlesztési területek célszerű tervezésében az 

egyéni, differenciált nevelési feladatok ellátása érdekében. 
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 Jártas az óvodás korú gyermekek teljesítményének személyre szabott 

értékelésében, és képes ebben a munkaközösség tagjait is támogatni.  

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az egyértelmű, jól strukturált elvárás 

megfogalmazásban. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni abban, hogy hozzásegítsék a 

gyermeket saját teljesítménye, a társak, a csoport, a felnőttek és az 

események értékeléséhez. 

Attitűd 

 Meggyőződése, hogy minden gyermek fejleszthető. 

 Elkötelezett saját mérési-értékelési gyakorlatának folyamatos fejlesztése iránt. 

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 

A pedagógus szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás 

lehetőségeire, a szakmai párbeszédek eredményeire. Kezdeményező szerepet vállal a 

tudásmegosztásban. Rendszeresen értékeli, támogatja kollégái szakmai fejlődését. 

Széles körű szakmai kapcsolatrendszert épít ki. 

Szakmai kérdések megbeszélésére ösztönöz, kezdeményező szerepet vállal. 

 

 

7.1 Kommunikáció 

 

Tudás 

 Átfogó – a tapasztalatai által megerősített – ismeretekkel rendelkezik a 

személyközi –és csoportkommunikáció korszerű elméleteiről, a pedagógiai 

kommunikáció sajátosságairól. 

 Széles körű, tapasztalatokkal megerősített ismeretei vannak az egyén és a 

társas környezet kölcsönhatásaival kapcsolatban. 

 Gyakorlattal alátámasztott tudása van az eredményes kapcsolatteremtésről és 

kapcsolattartásról. 

 Ismeri az alapvető érvelési technikákat, meggyőzési stratégiákat. 

 Ismeri a kölcsönösség és a konstruktív kommunikáció sajátosságait. 

 Ismeri a kommunikáció személyiségfejlődésben betöltött szerepét. 

 Szakterületén ismeri az online szakmai fórumokat, információforrásokat. 

 

Képesség 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a szakszerű, érthető, nyílt, 

magabiztos és hiteles szakmai kommunikációjukban. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a kommunikációs nehézségek 

felismerésében és korrigálásában. 
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 Képes a munkaközösség tagjait támogatni szakmai kommunikációjuk 

fejlesztésében, a gyerekek életkori sajátosságaihoz és gondolkodási szintjéhez 

igazításában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a szülők tényszerű tájékoztatásában. 

 Együttműködik kollégáival a kommunikációt segítő IKT eszközök, 

kommunikációs technikák használatában. 

 Képes a munkaközösség tagjait érzékenyíteni az értő figyelemre épülő hiteles, 

meggyőző és nyílt kommunikáció iránt. 

Attitűd 

 Felelősséget vállal kommunikációja tartalmáért és formájáért. 

 Vallja az értő figyelem fontosságát az emberi kapcsolatokban 

 Szakmai és emberi kapcsolataiban fontosnak tartja a rendszeres, hiteles és nyílt 

kommunikációt. 

 Nem legyőzni, hanem meggyőzni szeretné kommunikációs partnereit. 

 

 

7.2 Szakmai együttműködés 
 

Tudás 

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő 

különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés 

formáiról, módjairól. 

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik arról, hogy a szülők, a különféle szakemberek, 

szakmai intézmények hogyan segíthetik, befolyásolhatják pedagógiai munkáját. 

 Alapos – a tapasztalatai által megerősített – ismeretei vannak a team 

munkáról, a hatékonyan működő csoport jellemzőiről. 

 Az egyén és a társas környezet kölcsönhatásáról, kapcsolatairól megbízható 

tudása van. 

Képesség 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a kölcsönös tiszteletre és bizalomra 

épülő szakmai kapcsolatrendszer megteremtésében, az együttműködési elvek 

és formák közös kialakításában, elfogadtatásában. 

 Képes kollégáit támogatni abban, hogy a együttműködjenek egymással, a 

nevelést segítő szakemberekkel, a szülőkkel, a nevelést segítő intézmények 

szakembereivel, civil szervezetek képviselőivel. 

 Kezdeményező a különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. 

projektoktatás, témanap) együttműködő megvalósításában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az egymástól tanulásban. 

Attitűd 

 Pedagógiai helyzetekben fontosnak tartja az együttműködést, kölcsönösséget, 

asszertivitást, segítő kommunikációt. 
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 Vallja, hogy a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen a rendszeres 

együttműködés, az egymástól tanulás. Tudatosan törekszik saját szakmai 

tapasztalatai megosztására. 

 Fontosnak tarja a nevelőtestületen belüli szakmai műhelymunkát. 

 Fontosnak tartja megismerni kollégái véleményét saját nevelési gyakorlatáról. 

 Fontosnak tartja mások sikereinek támogatását. 

 Együttműködik intézménye belső és külső partnereivel. 

 

 

7.3 Problémamegoldás, konfliktuskezelés 

 

Tudás 

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a konfliktus fogalmáról, 

lehetséges okairól, típusairól.  

 Széles körű ismeretei vannak a konfliktus-megelőzési, konfliktuskezelési 

technikákról és módszerekről. 

Képesség 

 Képes a problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és 

konfliktushelyzetek megoldására.  

 Képes kollégáit támogatni az előítéletességen alapuló megnyilatkozások 

felismerésében és szakszerű kezelésében. 

 Széles körű szakmai tapasztalatával képes kollégáit támogatni az óvodai és 

csoportszobai toleráns, nyitott légkör megteremtésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a gyermekek egyéni élethelyzetéből 

adódó – a közösségben megmutatkozó – konfliktusok hátterének feltárásában. 

 Képes kollégáit támogatni a konfliktuskezelési technikák alkalmazásában. 

 Jártas az óvodai helyzetekben felmerülő problémák feltárásában és hatékony 

kezelésében. Széles körű tapasztalatával képes arra, hogy ilyen helyzetekben 

kollégái számára szakmai támogatást nyújtson. 

 Szakmai tapasztalatával támogatja a munkaközösség tagjait abban, hogy 

egymás elfogadására és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére 

és megbecsülésére, együttműködésre neveljék a gyermekeket. 

Attitűd 

 Kollégáit az előítéletektől mentesen végzett pedagógusi munkára, és az inklúzió 

gyakorlati megvalósítására ösztönzi. 

 Fontosnak tartja, hogy kollégáit az értékek sokféleségének elfogadására, mások 

véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására ösztönözze. 

 Fontosnak tartja, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása illetve 

megoldása érdekében szakmai segítséget nyújtson kollégáinak. 
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

A pedagógus tudatában van az óvoda és a pedagógusok társadalmi felelősségének.  

Állást foglal, párbeszédet kezdeményez az óvoda szervezeti életét, a pedagógusokat, 

a nevelést érintő kérdésekben. 

Kezdeményező, aktív szerepet tölt be a nevelési kérdések értelmezésében, a 

problémamegoldásban.  

Tudatosan alkalmaz kiégést megelőző technikákat.  

Aktív szerepet vállal az óvodai kutatási, fejlesztési projektek, pályázatok 

tervezésében, megvalósításában, az eredmények dokumentálásában és 

publikálásában. 

Tudatosan vállalja pedagógus hivatását. 

 

 

8.1 Szakmai önállóság, személyes felelősség 

 

Tudás 

 Az önismeretre, önfejlesztésre vonatkozó elméleti tudása alapos. 

 Átfogó ismeretei vannak az egész életen át tartó tanulás szerepéről, 

feltételeiről. 

 Átfogó ismeretei vannak a reflektív gondolkodással kapcsolatban. 

 Ismeri a pedagógus életpályát, és az azon történő előrejutás feltételeit és 

lehetőségeit. 

 Átfogó ismeretei vannak a pedagógus szakma jogi és etikai szabályairól, 

normáiról. 

 Átfogó ismeretei vannak a hivatásához kötődő információs forrásokról, 

szervezetekről. 

 Átfogó ismeretei vannak a lelki egészség megőrzésének elméletéről és 

gyakorlati módszereiről. 

 Alapos, tapasztalatokkal átszőtt ismeretei vannak a pedagógiai kutatás és 

fejlesztésről és innovációról. 

Képesség 

 Képes az óvodai neveléssel kapcsolatos szakmai kérdések átgondolásában, és a 

vonatkozó források alapján a megfelelő válaszok kidolgozásában támogatni a 

munkaközösség tagjait. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni abban, hogy felismerjék, 

munkájukban, szakmai fejlődésükben melyek azok a helyzetek, témák, 

amelyekben együttműködésre van szükségük. 

 Az egymástól tanulás érdekében rendszeresen szakmai együttműködést 

kezdeményez munkaközösségen, intézményen belül.  
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 Saját és kollégái önismeretének fejlesztése érdekében kezdeményezi az ön- és 

társreflexióra alkalmat adó szituációkat. 

 Támogatja a munkaközösség tagjait pedagógiai gyakorlatuk folyamatosan 

elemzésében, értékelésében és fejlesztésében. 

 Képes személyes és pedagógiai céljai elérése érdekében cselekedni, 

ugyanakkor a munkaközösség tagjait is támogatni szakmai szerepvállalásuk 

meghatározásában, pedagógiai céljaik elérésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait is támogatni pedagógiai tapasztalataik és 

nézeteik reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni szakmai szerepvállalásuk 

meghatározásban. 

 Jól tájékozódik a pedagógia és az óvodai nevelés szakirodalmában, képes 

elemezni, értelmezni, saját gyakorlatában felhasználni e területek kutatási, 

fejlesztési eredményeit. 

 Képes saját pedagógiai gyakorlatához kapcsolódó vizsgálódást, kutatást 

indítani, a kapott eredményeket felhasználni. 

Attitűd 

 Tudatos önismereti, önfejlesztési tevékenységet folytat. 

 Fontosnak tartja saját pedagógiai véleményének megfogalmazását, törekszik 

mások véleményének megismerésére. 

 Vallja az egész életen át tartó tanulás nélkülözhetetlenségét. 

 Elkötelezett a folyamatos szakmai és önfejlődés iránt, és kollégáit is erre 

ösztönzi. 

 Kész változtatni, változni. 

 Pedagógusi magatartása, munkavégzése példaadó. 

 Fontosnak tartja a testi-lelki egészség megőrzését a pedagógus munkában, és 

ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek fogadására és felhasználására. 

 Nevelő és fejlesztő munkájáért felelősséget vállal. 

 Magatartása jogkövető. 

 Hisz a példamutatás erejében.  

 Fontosnak tartja az önvizsgálatra és mások visszajelzéseire épülő folyamatos 

szakmai fejlődést. 

 Elfogadja a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikát. 

 Vallja, hogy a magánélet harmóniája meghatározó a pedagógus életpályán. 

 

 

8.2 Felelősség a szervezetért 

 

Tudás 

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik saját intézménye kulcsfontosságú 

folyamatairól, eredményességéhez kapcsolódó indikátorrendszeréről. 
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 Szervezetfejlesztési ismeretei elmélyültek. 

 Alaposan ismeri az intézményi munka során használható minőségfejlesztési 

eszközöket, módszereket. 

Képesség 

 Kezdeményező az intézmény fejlesztését, eredményességének javítását célzó 

munkában. 

 Kezdeményező az intézményi kulcsfolyamatok szabályozottságának 

javításában. 

 Kezdeményező az intézményi munka minőségét, eredményességét 

meghatározó folyamatok fejlesztésében. 

 Kezdeményező a nevelő-oktatómunka fejlesztését célzó vizsgálódások, 

kutatások indításában. 

 Képes online szervezeti kommunikációra. 

Attitűd 

 Elkötelezett a minőség, a folyamatos fejlesztés és az innovációs tevékenység 

iránt. 

 Igényli a szülők és az intézménnyel kapcsolatban álló partnerek véleményének 

megismerését, az együttműködésüket. 

 Igényli a szabályozottságot a szervezet működésében. 

 Képviseli az óvoda hitvallását.  

 Vallja, hogy a szervezetnek fontos, a szervezeti eredményességet befolyásoló 

tagja.  

 Fontosnak tarja a helyi vizsgálódások, kutatások szerepét a nevelő-oktató 

munka folyamatos fejlesztésében. 

Mesterpedagógus 

 

Általános jellemzői  

 

Professzionális óvodapedagógus.  

Lehet szakértő, szaktanácsadó, vezető óvodapedagógus, gyakorlatvezető óvónő, 

mentor. 

Nem kötelező pályaszakasz. Feltétele a pedagógus szakvizsga és a második minősítés 

megszerzése. 

Jellemző életkor: 37 év felett. 

 

Biztos szaktudással, sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkező, példamutató, 

elhivatott pedagógus, aki szervezetének meghatározó tagja. Empatikus, 

együttműködő, támogató. 

Egy vagy több szakterület specialistája, fejlett mentori, tanácsadói kompetenciák 

jellemzik. 
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Ebben az időszakban munkája a pedagógiai folyamatok eredményességét célzó 

fejlesztésekre, szervezetfejlesztésre, felnőtt közösségek vezetésére, támogatására, 

valamint tudásának megosztására irányul. 

Magas szintű mesterségbeli tudása pedagógiai „jó gyakorlat”-ban jelenik meg. Jó 

gyakorlatát publikálja, szakmai közösségekben bemutatja. 

Vezető szerepet vállal a szervezeti közös tudás létrehozásában; pedagógiai, 

módszertani fejlesztésekben. 

Közreműködik a pedagógusok fejlesztésében, a pedagógus tehetségek 

támogatásában. 

Szakmai professzionalizmusa alkalmassá teszi arra, hogy saját és más intézmények 

pedagógusai szakmai tevékenységét támogassa.  

 

 

1. Szaktudományos, szakmódszertani tudás 
 

A mesterpedagógus szakmai munkájához, szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési 

elképzelésekkel rendelkezik, és ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tölt 

be.  

Mesterségbeli tudása, szakmai tapasztalatai, fejlesztési elképzelései alapján jó 

gyakorlatokat fejleszt, vagy ezek fejlesztésében vesz részt. 

Mások szakmai fejlődését támogatja, óvodán belül, illetve helyi vagy regionális szinten 

szakmai vezetői szerepre vállalkozik.  

Szakértői, szaktanácsadói feladatot lát el 

 

1.1 Az óvodai nevelés szakmódszertana 
 

Tudás 

 Elmélyült ismeretekkel, tapasztalati tudással rendelkezik a korszerű 

módszertani eljárások területén. 

Képesség 

 Képes kollégáit, az iskolán kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni az 

óvodai élet tevékenységi formáinak megszervezésében és levezetésében játék; 

verselés, mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka; mozgás; a külső világ tevékeny megismerése; munka 

jellegű tevékenységek; a tevékenységekben megvalósuló tanulás). 

Attitűd 

 Elkötelezett kollégáinak, az óvoda és az óvodán kívüli szakmai közösség 

tagjainak szakmódszertani gyakorlatuk folyamatos elemzésen alapuló 

fejlesztésén való támogatása iránt, készséggel támogatja őket szakmódszertani 

kérdésekben. 
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1.2 Szaktudományos tudás, IKT kompetenciák 
 

Tudás 

 Magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a nevelés és fejlesztés, 

valamint az óvodai tevékenységek tartalmait és a tartalmak közvetítését 

illetően 

Képesség 

 Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösséget támogatni az 

óvodai tevékenységek tartalmainak (játék; verselés, mesélés; ének, zene, 

énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; mozgás; a 

külső világ tevékeny megismerése; munka jellegű tevékenységek; a 

tevékenységekben megvalósuló tanulás) megvalósításában, közvetítésében. 

Attitűd 

 Vallja, és környezetében határozottan képviseli a szakirodalmi tájékozottságot, 

a szaktárgyi és IKT tudás folyamatos fejlesztésének szükségességét, a szakmai 

együttműködés fontosságát. 
 
 

1.3 Szakmai tudatosság 
 

Képesség 

 Képes kollégáit, az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni az 

óvodás korú gyermekek kompetenciáinak fejlesztésében. 

Attitűd 

 Tudatos óvodapedagógus, elkötelezett híve a családdal való együttműködésen 

alapuló nevelésnek. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 
 

A szélesebb körű szakmai hálózatok tevékenységében való aktív részvétele és 

mesterségbeli tudása eredményeképpen mélyreható tapasztalatokkal rendelkezik 

- a tervezés elméletéről és módszertanáról, 

- az óvodai tanulásszervezésről, a neveléselméletről, 

- a pedagógiai rendszerfejlesztés terén, és ezeket az intézményfejlesztés 

szolgálatába állítja.  

Tapasztalatait szívesen használja fel helyi, illetve regionális fejlesztési munkákban, és 

terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára. 

 

 

2.1 A köznevelés jogszabályi környezetének ismerete, a pedagógiai program, 

helyi nevelési terv alkalmazása 

 

Tudás 

 Átfogó és részletes ismeretei vannak társadalmi változások, a köznevelés és az 

óvodai nevelés összefüggéseiről, a tervezéshez szükséges jogszabályokról, az 

országos és helyi szintű dokumentumokról, illetve azok tartalmáról. 

http://www.ofi.hu/
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 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a tartalom-kiválasztás és 

a rendszerezés pedagógiai-pszichológiai szempontjairól. 

Képesség 

 Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

az oktató-nevelő munkájuk tervezésében; a nevelési és fejlesztési célok 

megvalósítását célzó tervezésben. 

Attitűd 

 Elkötelezett a pedagógiai folyamatok és az intézmény tervszerű működése 

mellett. 

 

 

2.2 Saját pedagógiai tevékenység tervezése 

 

Tudás 

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a pedagógiai munka 

tervezése és módszertana területén. 

Képesség 

 Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

pedagógiai tevékenységük tervezésében, értékelésében, korrekciójában. 

Attitűd 

 Vallja, hogy az eredményes pedagógiai munka feltétele az együttműködésen 

alapuló tervezés, az alapos felkészülés. 

 A tervezés során elkötelezett az együttműködés, a közös tervezési folyamat 

mellett. 

 Folyamatos önreflexiót alkalmaz. 

 

 

3. A tanulás támogatása 

 

Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok, jó gyakorlatok kidolgozásában és 

óvodai, helyi és regionális disszeminációjában, amelyek építenek az egyes 

gyermekcsoportok sajátos nevelési igényeire, és a személyre szabott tanulás 

változatos feltételeit teremtik meg. 

Aktívan részt vesz komplex nevelési környezetben megvalósuló nevelési programok 

kidolgozásában. 

A fejlesztés támogatásával kapcsolatos ötleteit, fejlesztéseit óvodai, helyi, regionális 

szinten terjeszti, és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. 

 

 

3.1 Tanulásszervezés, motiváció 

 

Tudás 
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 Mély, tapasztalatokkal átszőtt ismeretei vannak a pedagógiai-pszichológiai 

módszerekről, eljárásokról, a tanulási motiváció felismerésének és 

fejlesztésének módszereiről. 

Képesség 

 Képes kollégáit és az iskolán kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni az 

óvodai nevelés feladatának megvalósításában, valamint a gyermekek optimális 

személyiségfejlődéséhez szükséges óvodai környezet feltételeinek 

megteremtésében. 

Attitűd 

 Vallja, hogy a gyerekek előzetes tudása meghatározó a fejlesztési 

folyamatában. 

 Elkötelezett módszertani ismereteinek folyamatos megújítása mellett. 

 

 

3.2 Kompetenciafejlesztés 

 

Tudás 

 Átfogó elméleti és tapasztalati tudása van az egyénre szabott fejlesztés 

lehetőségeiről.  

 Átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a gyermeki 

tevékenységek kibontása során a képességfejlesztésről, az ismeretek 

rendszerezéséről és bővítéséről, az élményszerű óvodai életmódszervezés 

lehetőségeiről. 

Képesség 

 Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

a helyi nevelési terv céljainak, fejlesztési követelményeinek érvényesítésében 

és a saját pedagógiai munkában a testi, a szociális és az értelmi képességek 

egyéni és életkor-specifikus alakításában. 

Attitűd 

 Vallja az egész életen át tartó tanulás nélkülözhetetlenségét. 

 Elkötelezett híve az gyermeki tevékenységekre alapozott nevelő-fejlesztő 

munkának a differenciálást elősegítő stratégiák, módszerek alkalmazásának. 

 

 

3.3 A gyermeki szükségletekre építő (adaptív) tanulási környezet 

 

Tudás 

 Széles tapasztalati tudással átszőtt ismeretekkel rendelkezik az adaptív 

tanulásszervezés területén. 

Képesség 

 Képes kollégáit és az iskolán kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni az 

adaptív tanulásszervezésben, az adaptív tanulási környezet kialakításában. 
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Attitűd 

 Vallja, hogy a komplexen értelmezett tanulási környezet minősége 

kulcsfontosságú a fejlesztési folyamat hatékonyságában. 

 

 

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesülése 

 

A mesterpedagógus kezdeményezően vesz részt kevésbé tapasztalt kollégái 

támogatásában, a gyermekek személyiségfejlesztésével, az egyéni bánásmód 

érvényesítésével kapcsolatos szakmai feladataik megoldásában. 

 

4.1 Általános fejlődéslélektan, pedagógia, szociológia 

 

Tudás 

 Átfogó személyiség- és fejlődés-lélektani, pedagógiai, szociológiai tudással 

rendelkezik.  

 Egy-egy részterületen tudása professzionális.  

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik az óvodás korú gyermek 

személyiségének fejlődési sajátosságairól. 

Képesség 

 Tudatos személyiségfejlesztő tevékenysége tervezett és folyamatos.  

 A személyiségfejlődés segítése érdekében képes tudatosan felhasználni 

módszertani és elméleti ismereteit, saját pedagógiai gyakorlata elemzésének 

eredményeit. 

Attitűd 

 A pedagógiai nézetek kölcsönös megismerésére törekszik, saját véleményét 

érvekkel támasztja alá. 

 
 

4.2 Gyermek-megismerési technikák, egyéni bánásmód 

 

Képesség 

 Nagy rutinnal rendelkezik a kisgyermekek esetében alkalmazható megismerési 

technikák alkalmazásában és az adatok felhasználásában. 

 Széles körű szakmai tapasztalatával képes támogatni kollégáit az egyéni 

szükségleteket figyelembe vevő fejlesztő programok megvalósításában. 

 Képes a kollégáit támogatni objektív adatok gyűjtését biztosító eszközök, 

kérdőívek alkalmazásában, a tapasztalatok rögzítésében és az adatok 

értelmezésében. 

Attitűd 

http://www.ofi.hu/
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 Vallja, és szakmai körökben terjeszti a megismerésen alapuló fejlesztés 

szemléletét, az adaptív tevékenységszervezést. 

 
 

4.3 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerése, fejlesztése 

 

Tudás 

 Átfogó, folyamatosan frissülő ismeretei és gyakorlatati tapasztalatai vannak a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felismerésében, fejlesztésében. 

Képesség 

 Képes kollégáit támogatni a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

integrált nevelésének eredményes megvalósításában. 

Attitűd 

 Elfogadó attitűdjét határozottan képviseli, és másokat is erre ösztönöz. 

 

 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
 

Elmélyül a közösségfejlesztés témájában a gyakorlatot segítő vizsgálódás szintjén is. 

Intézményi és hálózati együttműködés keretében, valamint társadalmi szinten is 

foglalkozik az esélyteremtés kérdésével, és érvényesíti a multikulturalizmus 

szempontját.  

 

 

Gyermekcsoportok működtetése 
 

Tudás 

 Komplex tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a csoportok 

működéséről, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek csoportban történő 

fejlesztéséről. 

Képesség 

 Széles körű tapasztalatára építve támogatja kollégáit az együttműködést 

elősegítő motiváló módszerek alkalmazásában. 

Attitűd 

 A társadalmi érzékenység és a közösségi feladatvállalás iránti elkötelezettségét 

magatartásával is képviseli. 

 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, elemzése 
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Az értékeléshez kapcsolódó pedagógiai feladatok ellátását magas színvonalon végzi. 

Saját munkáját rendszeresen elemzi, értékeli, és fejleszti.  

A rendelkezésre álló adatok alapján kollégái önértékelését és szakmai fejlődését is 

támogatja. 

Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe, tervezésébe, 

szervezésébe és működtetésébe; vizsgaanyagok írásába, vizsgák bonyolításába. 

 

 

6.1 A pedagógiai folyamatokhoz illeszkedő értékelés 
 

Tudás 

 Széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik az értékelés és 

mérésmetodika témakörében.  

 Kiválóan ismeri az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módsze-

reit, a nevelőmunka tervezésének, ellenőrzésének, értékelésének elvi tartalmi 

elvárásait. 

Képesség 

 Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

pedagógiai céljaiknak megfelelő értékelések elvégzésében, értékelő munkájuk 

fejlesztésében. 

 Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

mérési eredmények értelmezésében, az eredményekre épülő fejlesztések 

kidolgozásában. 

Attitűd 

 Elkötelezett híve a mérés-értékelésre, visszacsatolásra alapozott 

minőségfejlesztésnek. 

 
 

6.2 A gyermekek megfigyelése, nyomon követése, az adatokra épülő 

fejlesztése 
 

Tudás 

 Korszerű elméleti és módszertani tudással rendelkezik a mérés-értékelés, 

fejlesztő értékelés területén. 

 Átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a gyermek fejlődési 

ütemének, képességei aktuális szintjének a nyomon követését biztosító 

eszközök, tevékenységi formák kiválasztásához szükséges fejlesztési területek 

célszerű tervezéséről. 

Képesség 

 Képes a diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásait rutinszerűen alkalmazni, 

és ebben kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait is 

támogatni. 
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 Széles körű szakmai tapasztalattal és nagy rutinnal rendelkezik a gyermek 

fejlődési ütemének, képességei aktuális szintjének a nyomon követését 

biztosító eszköz, tevékenységi forma kiválasztásában, a szükséges fejlesztési 

területek célszerű tervezésében az egyéni, differenciált nevelési feladatok 

ellátása érdekében 

Attitűd 

 Magatartásával is képviseli, hogy minden gyermek fejleszthető. 
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7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 

Aktív szerepet vállal valamilyen együttműködésen alapuló szakmai tevékenységben, 

és ahhoz kötődően aktív szakmai kapcsolatokat működtet. 

Képes és kész mások csoportszobai kommunikációjának fejlődését szakmailag 

támogatni. 

Szerepet vállal a tanári szakma országos szervezeteinek működésében. 

 

 

7.1 Kommunikáció 

 

Tudás 

 Korszerű elméleti és gyakorlati tudása van a személyközi –és 

csoportkommunikáció korszerű elméleteiről, a pedagógiai kommunikáció 

sajátosságairól. 

 Ismeri a jó gyakorlatok átadásának lehetőségeit, módszereit, eszközeit. 

Képesség 

 Képes pedagógus társait támogatni a szakszerű, érthető, nyílt, magabiztos és 

hiteles kommunikációjukban, kommunikációs nehézségeik felismerésében, 

kommunikációjuk fejlesztésében. 

 Pedagógiai jó gyakorlatát publikálja. 

Attitűd 

 Elkötelezett a rendszeres, hiteles és nyílt kommunikáció iránt. Kommunikációja, 

nyugodt, célszerű, harmonikus. 

 

 

7.2 Szakmai együttműködés 

 

Tudás 

 Komplex ismeretekkel rendelkezik a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő 

különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés 

szerepéről, formáiról, módjairól. 

Képesség 

 Képes a párbeszédre, vitakultúrája fejlett, alkalmazza a meggyőzés alapvető 

technikáit.  

 Képes az intézményen belül és kívül is támogatni pedagógustársait az 

egymástól tanulásban. 

 Intézményen kívüli szakmai közösségekben is képes támogatni a hospitáláson 

alapuló foglalkozáselemzést, a szakmai párbeszédek kialakulását, az egymástól 

tanulás gyakorlati megvalósítását, egymás munkájának megismerését, a közös 

szakmai fejlődést. 
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Attitűd 

 Hisz a kölcsönös tiszteletre és bizalomra, a segítő együttműködésre épülő 

szakmai kapcsolatokban. 

 Elkötelezett saját szakmai tapasztalatainak, jó gyakorlatának átadása mellett. 

 

 

7.3 Problémamegoldás, konfliktuskezelés 
 

Tudás 

 Komplex tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a konfliktuskezelés 

témakörében. 

Képesség 

 Rutinos a konfliktusok felismerésében és hatékony kezelésében. 

Attitűd 

 Konfliktuskezelési szemléletét és gyakorlatát a „nyertes-nyertes” eredmény 

elérésére való törekvés jellemzi. 

 Értékközvetítő tevékenysége folyamatos és tudatos, magatartásában az 

együttműködés, az altruizmus, a nyitottság, az empátia példáját bizonyítja. 

 Példát mutat az együttműködés on-line formáira, tudatosan alkalmazza az on-

line kommunikációs formákat a konfliktusok megelőzésére. 

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

A pedagógus kollégák szakmai támogatásában és az óvoda szervezeti életében 

kezdeményező, irányító szerepet tölt be.  

Szakmai párbeszédet kezdeményez az óvodákat, a pedagógus szakmát érintő 

kérdésekről, és ezekben alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. 

Reflektív, szakmai elemző technikáinak megosztásával támogatja kollégái 

önismeretének, lelki egészségvédelmének fejlődését. 

Óvodai kutatási, fejlesztési projektet vezet, pályázatok tervezését, megvalósítását 

irányítja. 

Óvodai, helyi, regionális szinten terjeszti a kutatási, fejlesztési eredményeket. 

Támogatja kollégáit a folyamatos óvodafejlesztés megvalósításában. 

Tudatosan vállalja pedagógus hivatását. 

 

 

 

8.1 Szakmai önállóság, személyes felelősség 

 

Tudás 
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 A szakmájához kapcsolódó széleskörű elméleti és gyakorlati tudással 

rendelkezik. 

 Komplex és tapasztalatokkal átszőtt ismeretekkel rendelkezik a pedagógus 

szerepről. 

 Komplex ismeretei vannak a pedagógiai kutatás és fejlesztés, valamint 

innováció sajátosságairól. 

Képesség 

 Képes önelemzésen, önértékelésen alapuló személyes és szakmai jövőkép 

meghatározására, szakmai karrierje tervezésére. 

 Képes az óvodán kívül is támogatni kollégáit saját pedagógiai gyakorlatuk 

folyamatosan elemzésében és együttműködő  készségük fejlesztésében. 

 Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait is 

támogatni szakmai szerepvállalásuk meghatározásában, pedagógiai 

tapasztalataik és nézeteik reflektív értelmezésében, elemzésében, 

értékelésében. 

Attitűd 

 Pedagógiai tevékenységét áthatja a hivatástudat. 

 

 

8.2 Felelősség a szervezetért 

 

Tudás 

 Korszerű vezetési, szervezetfejlesztési, minőségbiztosítási ismeretekkel 

rendelkezik. 

Képesség 

 Képes az intézmény fejlesztését, eredményességének javítását célzó 

folyamatokban való aktív részvételre.  

Attitűd 

 Kollégái körében képviseli a rendszeres visszacsatoláson és értékelésen alapuló 

folyamatos fejlesztés szükségességét. 

 Igényli és kollégáiban is felkelti az igényt a helyi vizsgálódások, kutatások 

végzésére a nevelő munka folyamatos fejlesztése érdekében. 
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Kutatópedagógus 

 

Általános jellemzői  

 

Tudományos fokozattal rendelkező, rendszeresen publikáló, kutató, fejlesztésekben 

részt vállaló óvodapedagógus. 

Pedagógus II. vagy mesterpedagógus kerülhet ebbe a fokozatba. 

Feltétele a pedagógus szakvizsga és a második minősítés megszerzése. 

Jellemző életkor: 37 év felett. 

 

A kutatópedagógus egy szakterület kiváló ismerője, speciális tudás birtokosa. 

Tudományos kutatói, elemzői szemlélet és tapasztalat jellemzik. 

Kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezik, az intézményfejlesztésben is 

hasznosítható kutatási-elemzési, publikálási, taneszköz-fejlesztő tevékenységet 

folytat, publikációt jelentet meg szakmai/tudományos folyóirat(ok)ban. 

 

Ebben az időszakban tanórán kívüli munkája a pedagógiai folyamatok 

eredményességét célzó kutatásokra, fejlesztésekre irányul. 

Szakmai tudása, tudományos ismeretei mélyek, legalább egy területen speciális 

tudással rendelkezik. 

A pedagógus II. szinten kialakult kompetenciái kiegészülnek olyan ismeretekkel és 

képességekkel, melyek megfelelőek a kutatáshoz, kutatás irányításához, tudományos 

munka végzéséhez.  

Külső szakmai kapcsolatait felhasználja az intézménye eredményességének növelése, 

szakmai jó hírnevének biztosítása, kiterjesztése érdekében. 

  

http://www.ofi.hu/
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Felhasznált irodalom  

 
 Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(H)ÁLÓ 

programban elkészült kompetencia-leírások, kézirat 

 A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei szerk. Kotschy Beáta 

Eger, 2011 TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0002 

 Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek Nemzetközi áttekintés 

szerk. Falus Iván Eger, 2011, TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0002 

  

 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és 

kimeneti követelményeiről 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 Az emberi erőforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről 

 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és 

az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 

 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről  
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