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A minőségi óvodai nevelés megvalósulásának 

szaktanácsadói támogatása - tapasztalatcsere 

Új típusú óvodai szaktanácsadás 
• Az óvodai szaktanácsadás eljárásrendje és 

dokumentumai 2014. október 14-től 

• Mi változott meg? (Mi nem változott?) 
 Továbbra is lehetősége van a pedagógusnak a látogatás után még 3 napig 

véglegesítenie a PSZFT-jét, de a megnövekedett időkeretben nagyobb 

valószínűséggel elkészülnek ezek a látogatás időtartama alatt. 

 Kidolgozásra került a „gördülő modell”, amely akkor alkalmazható jól, ha egy 

intézményben ugyanaz a szaktanácsadó több pedagógus szaktanácsadója. 

 Kevesebb a szaktanácsadó által kitöltendő dokumentumok száma – Szaktanácsadói 

összegző és Látogatási adatlap van – megszűntek az átfedések a dokumentumban. 

 A pedagógusnak csak egy dokumentumot kell eljuttatnia a szaktanácsadónak. 

 

 

 

 

 

 



Mennyire felkészültek az óvodai szaktanácsadók az új 

típusú szaktanácsadásra? 

Vezető szaktanácsadói tapasztalataim: 

• Szaktanácsadók 

• Területi vezető szaktanácsadók 

• Országos vezető szaktanácsadó 

• Monitorozó látogatásaim tapasztalatai 

(folyamatosság, személyre szabottság, 

egyenrangú kapcsolat) 



Óvodapedagógusok és a vezetők felkészültsége 

Pedagógus kompetenciák ismerete 

• Kezdeti nehézségek 

(pedagóguskompetenciák értelmezése) 

• Portfólió – portfóliókészítés 

• Óvodapedagógusok és a vezetők 

tájékozottsága és tájékoztatása 

• Szaktanácsadói folyamat elindulása – 

intézményvezetői támogatások 



A PSZFT készítése 

Mely területeken akarnak fejlődni? 

• PSZFT: Szakmai fejlődést támogató, irányadó 

• Az egyéni terveket és az intézményi 

lehetőségeket összehangoló 

• Egyszerű megoldásokra törekvő 

• Adminisztratív jellegű 

• Fejlődési területek  

• A gyermek személyiségének fejlesztése, egyéni 

bánásmód érvényesülése (SNI gyermek a 

csoportban)  



Fejlődési területek 

• A gyermekcsoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése 

• Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, problémamegoldás 

• A tanulás támogatása 



Az óvodapedagógus saját szakmai fejlődése 

HOGYAN? 

• A fejlesztési folyamatnak az intézményen 

belül tovább kell folytatódnia 

• Az óvodapedagógus szakmai 

célkitűzéseinek megvalósításához az 

intézményen belül támogatókat kell 

találnia 

• Visszatérő látogatások 



Az óvodapedagógus saját szakmai fejlődése 

Tevékenységek 

• Tájékozódás a szakirodalomban 

• Hospitálás más óvodapedagógusnál 

• Jó gyakorlat gyűjtése 

• Továbbképzésen való részvétel 

• Szaktanácsadói támogatás kérése 

 



MŰHELYMUNKA - Tapasztalatcsere 

1. téma: Szaktanácsadás és a Pedagógiai 

Programok sokszínűsége  

 

2. téma: Szaktanácsadás és a minőségi 

óvodai nevelés megvalósulása  

 

3. téma: Tapasztalatcsere 



Összegzés 

A szekció eredményeinek összefoglalása 



„Erős kezdés” - Országos konferencia az eredményes 

kisgyermekkori nevelésről  

 

Elérhetőségeim: 

Orosné Dávid Ildikó 

Vezető szaktanácsadó 

 

E-mail: David.Ildiko@ofi.hu 

Telefon: +36 70 430 71 54 
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