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Vezetői interjú 

MINTA 

  

Óvodapedagógus  neve:    

Óvodapedagógus oktatási azonosítója:    

Intézmény neve:    

Intézmény OM azonosítója:    

Intézményvezető neve:    

Vezetői interjú időpontja:   

Ellenőrzést végző pedagógus:  

 

A vezetői interjú javasolt kérdései a óvodapedagógus munkájának önértékeléséhez 

Milyennek  tartja  az  óvodapedagógus  módszertani,  pedagógiai felkészültségét?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mennyire felel meg az óvodapedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és az adott 

gyermekcsoportoknak?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti az óvodapedagógus a gyermekek játékát, önálló 

ismeretszerzését, tanulását?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Hogy vesz részt az óvodapedagógus a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésében, 

fejlesztésében, tanításában?   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mennyire tud megfelelni az óvodapedagógus a gyermekek és a szülők egyéni elvárásainak?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés az óvodapedagógus munkájában?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mennyire felel meg az óvodapedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a 

gyermekcsoportoknak?  
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Véleménye szerint az óvodapedagógus az elmélyült tevékenységekhez nyugodt légkört és 

környezetet teremt? (Csoportszoba elrendezése, stb.)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Véleménye szerint a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységekhez az 

óvodapedagógus biztosítja a megfelelő eszközöket és a szabad választás lehetőségét a 

gyermekek számára?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Milyen az óvodapedagógus kapcsolata a gyermekkel, szülőkkel?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Milyennek tartja az óvodapedagógus kapcsolatát a kollégákkal?   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Milyen az óvodapedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Milyen innovációs vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt az óvodapedagógus?  

Miben  nyilvánul  meg  az  óvodapedagógus  kezdeményezőkészsége, 

felelősségvállalása?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Reális önismerettel rendelkezik-e az óvodapedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mennyire jellemző az óvodapedagógusra az önfejlesztés igénye?   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mennyire elégedett az óvodapedagógus munkájának eredményességével?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mi(ke)t értékel leginkább az óvodapedagógus szakmai munkájában?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön?  
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Van-e tudomása arról, hogy az óvodapedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és 

tart fenn a szülők körében?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Hogyan értékeli az óvodapedagógus konfliktusmegelőző és kezelő módszereit, képességét?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Egyéb kérdések? 

 

 

MEGÁLLAPÍTÁSOK: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….,2017……………………… 

 

…………………………………………….                ……………………………………….. 
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       ellenőrzést végző (k)                                                            intézményvezető 
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