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1. Pedagógiai módszertani felkészültség 72.22% 

Kiemelkedő területek 

Komplexitásra törekszik. Támaszkodik a gyermek megismerési vágyára, biztosítja a 

felfedezés örömét, a cselekvéses tanulásból adódó tapasztalatokat. 

Fejleszthető területek 

Tervezésben ajánlott a differenciálás hangsúlyosabb megjelenítése és összehangolása az 

összes dokumentumban. 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 77.78% 

Kiemelkedő területek 

Elfogadja és tiszteli a gyermekek személyiségét. A komplexitással a gyerekek teljes 

személyiségének fejlesztésére törekszik. Az óvodapedagógus irányító, segítő szerepe végig 

jelen volt a látogatott tevékenységeken. 

Fejleszthető területek 

A terveiben a differenciálás csak nyomokban található meg, ez átgondolást igényel. 

3. A tanulás támogatása 70.00% 

Kiemelkedő területek 

Egymás tiszteletére, meghallgatására, elfogadására nevel. Tudatos az értékközvetítő 

tevékenysége. Munkája során együttműködést támogató módszereket alkalmaz. A csoportban 

a szokások, szabályok betartására nevel. 

Fejleszthető területek 

Az irodalmi művek átgondoltabb kiválasztása ajánlott a tevékenységekhez. 

4. A gyermekek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

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

gyermek, többi gyermekkel, együtt történő sikeres neveléséhez, tanításához, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség 81.48% 

Kiemelkedő területek 

Komplex módon tervez. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 

Fejleszthető területek 

Szociometria alkalmazása javasolt lenne évente a gyermekek csoportban betöltött szerepének 

feltérképezéséhez és fejlesztéséhez. Ajánlott a differenciálás erőteljesebb megjelenítése, 

tervezése a dokumentumokban. 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 83.33% 

Kiemelkedő területek 

Elfogadja és tiszteli a gyermeki személyiséget. Minta értékű a másság elfogadására nevelése. 

A gyermeki személyiség kibontakoztatásához, a kölcsönös tiszteleten alapuló, meleg, 

szeretetteljes, elfogadó óvodai légkört biztosít. 

Fejleszthető területek 

Terveiben az egyéni fejlesztés csak utalás szintjén van jelen. 

6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 76.67% 

Kiemelkedő területek 

Keresztyén szemléletű pedagógus, aki fontosnak tartja a rábízott gyermekek önbizalmának 

erősítését. Sokat és konkrétan, személyre szabottan értékel. Mindig igyekszik a pozitív 

visszajelzésre. 

Fejleszthető területek 



Javasolt lenne a gyermekek munkáit a csoportszobában is elhelyezni, ezzel is társpéldát és 

motivációt adva a további fejlesztéshez. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 93.33% 

Kiemelkedő területek 

Személyisége, kommunikációja, mimikája gyermekközpontú. Keresztyén pedagógusként 

magáénak érzi az intézmény pedagógiai hitvallását, irányvonalát. Nyitott az újra, az innovatív 

megoldásokra. Szakmai ismereteinek bővítését, folyamatos képzésekkel tartja fenn. - 

Fejleszthető területek 

Az infokommunikációs eszközök alkalmazási körének fejlesztése, bővítése ajánlott a 

hatékonyság érdekében. 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 93.33% 

Kiemelkedő területek 

Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Igénye van a folyamatos önfejlesztésre. Szívesen vesz 

részt továbbképzéseken, szakmai napokon, hospitálásokon. A továbbképzésen megszerzett 

tudását beépíti a mindennapi munkájába. 

Fejleszthető területek 

A PDCA szemlélet tudatos alkalmazása segítheti a nevelő-oktató munkáját és erősítheti az 

önbizalmát. 

 

 

 


