
 

A mintát készítette: Aranyosiné Borsodi Éva szakértő      http://www.aranyoskozszolg.ininet.hu/ 
 

  

Jegyzőkönyv foglalkozáslátogatás 

MINTA 

  

Pedagógus neve:    

Pedagógus oktatási azonosítója:    

Intézmény neve:    

Intézmény OM azonosítója:    

Intézményvezető neve:    

A tevékenység/projekt (foglalkozás) 

látogatás és megbeszélés 

megfigyelési dátuma,időpont: 

  

Résztvevők:  

Megfigyelési szempontok: 

o Milyen volt az óvodapedagógus stílusa?  

o Mennyire volt érthető az óvodapedagógus kommunikációja?  

o Milyen volt a pozitív és a negatív visszajelzések aránya?  

o Milyen az óvodapedagógus kérdező kultúrája?  

o Milyen volt az óvodapedagógus időgazdálkodása?  

o Az óvodapedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti 

különbözőségeket?  

o A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt a szabad játék/nevelés 

tevékenyég/projekt (foglalkozás) folyamatában?   

o Mennyire szakszerű az óvodapedagógus fogalomhasználata, mennyire 

támogatja a gyermekekben az új fogalmak kialakítását és a korábbiak 

elmélyítését?  

o Kihasználta-e az óvodapedagógus a nevelés, játék, ismeret átadás kapcsolati 

lehetőségét?  

o Hogy határozta meg az óvodapedagógus a nevelés/ tevékenyég/projekt 

(foglalkozás) célját és hogy sikerült azt a gyermekek számára vonzóvá tenni, 

tudatosítani?   
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o Mennyiben támogatták a feladatok és az alkalmazott módszerek a cél elérését?  

o A választott módszerek, nevelés/ tanulásszervezési eljárások mennyire 

illeszkedtek a nevelés/ tevékenyég/projekt (foglalkozás) tartalmához, a 

feladatokhoz?  

o Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, nevelési/ tanulásszervezési 

eljárások az intézmény által preferált módszertannak?  

o Milyen motivációs eszközöket alkalmazott az óvodapedagógus a szabad 

játék/nevelés tevékenyég/projekt (foglalkozás) során?   

o Milyen mértékben sikerült a gyermekeket bevonni a szabad játék/nevelés/ 

tevékenyég/projekt (foglalkozás) menetébe, aktivitásukat fokozni?  

o  Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés a szabad játékban/nevelésben/ 

tevékenyégben/projektben (foglalkozáson)? Milyen eszközök segítették ezt?  

o Hogy jelent meg a közösségfejlesztés a szabad játékban/nevelésben 

tevékenyégben/projektben (foglalkozáson)? Milyen eszközök segítették?  

o Milyen mértékben sikerült a gyermekeket bevonni a foglalkozás menetébe, 

aktivitásukat fokozni?  

o Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás a 

szabad játékban /nevelésben/tevékenységben/projektben (foglalkozáson)?   

o Mennyire tükröződött a szokás szabályrend a szabad játékban/nevelésben/ 

tevékenyégben/projektben (foglalkozáson) a gyermekek magatartásában?  

o Milyen módon valósult meg a gyermekek együttműködése a szabad játékban 

/nevelésben/tevékenységben/projektben (foglalkozáson), egymástól való 

tanulása?  

o Hogy jelent meg a gyermekek önértékelése?  

o Hogyan történt a gyermekek, gyermeki produktumok értékelése?  

o Elérte-e a nevelés/ tevékenyég/projekt (foglalkozás) a célját, koherens volt-e a 

nevelés/ tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervvel?  

o Mennyire feleltek meg az óvodapedagógus reakciói az egyes pedagógiai 

szituációknak?  
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o Reálisan értékelte-e az óvodapedagógus az egyes pedagógiai szituációkban 

mutatott reakcióit a megbeszélésen?  

o Mennyire volt reflektív az óvodapedagógus? o visszatekintés a tervezésre, 

megvalósulásra o a lényeges mozzanatok tudatosítása o alternatív 

cselekvésmódok kialakítása Interjúk  tudatosítása o alternatív cselekvésmódok 

kialakítása  

MEGÁLLAPÍTÁS: 
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