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ÚTMUTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSHEZ 

CSECSEMŐ-ÉS KISGYERMEKNEVELŐ BA SZAK  

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK 

SZÁMÁRA 

I.évfolyam-1. félév 
 

EGYÉNI GYAKORLAT I. - Intézményen kívüli szakmai gyakorlat  

kreditértéke: 2  

 

Időkerete: 5 nap 

 1 nap óvoda 

 1 nap mini bölcsőde vagy családi bölcsőde vagy munkahelyi bölcsőde(1 nap= 6 óra) 

 3 nap bölcsőde (1 nap= 7 óra a mentorral megegyező műszakban);  

 

Gyakorlat az óvodában, mini bölcsődében/családi bölcsődében: két önállóan 

választott intézmény monitorozása a megadott szempontok alapján. 

 Ismerkedés az óvoda, mini bölcsőde vagy családi bölcsőde struktúrájával, 

működésével.  

 Az óvodai mini bölcsődei vagy családi bölcsődei nevelést szabályozó törvényi 

háttér megismerése.  

 Az adott intézmény személyi és tárgyi feltételeinek, valamint a gyermekekkel 

kapcsolatos dokumentáció sajátosságainak megismerése. 

 Az intézmények eltérő sajátosságaiból adódó különbségeinek megtapasztalása, 

leírása óvoda/bölcsőde, ill. bölcsőde/mini vagy családi bölcsőde 

vonatkozásában 

 a mindennapi élet szervezése szempontjából: napirend 

 az alapvető tevékenységformák alapján, 

 az eltérő személyi feltételekből következően, a felnőtt – gyermek viszonya, az 

óvodapedagógus/kisgyermeknevelő feladatainak szempontjából. 

Formátuma: 2 db esszé jellegű összefoglalás 

 

A gyakorlati képzés célja, tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok a 

tájékozódás szakaszában: 

A hallgató a mentor tevékenységének megfigyelése által szerezzen tapasztalatot arról, hogy 

az egész nap folyamán mely eljárásokkal lehet a gyermekek testi-lelki szükségleteit 

kielégíteni. Készítsen részletes feljegyzést a hospitálási naplóban.  

Ennek formája lehet esszé, illetve jegyzőkönyv.  

A jegyzőkönyv vezetésének mozzanatai: 

1. a táblázatban rögzíteni a szempont által meghatározottan a megfigyelt időszak 

történéseit: a gyermek cselekvéseit, párbeszédeit, a – társakkal, és a 

kisgyermeknevelővel kapcsolatban is. 

2. Az elemzési szempontok szerinti összefoglalás készítése. 

3. A jegyzőkönyv vezetése 5 perces időintervallumonként, vagy tevékenységekhez 

kapcsolódó váltással történjen. 

Írásbeli munkáját mutassa be a gyakorlatot vezető szakembernek. Megfigyeléseit az ő 

szakmai instrukciói alapján, vele egyeztetve végezze, rögzítse. A gyakorlatvezető a naplóban 

aláírásával igazolja a gyakorlat teljesítését, az írásbeli munka szakmaiságát.  
 

1. Monitorozás, a gyakorló bölcsőde megismerése: 

 a személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása, 

 a helyi szakmai program lényeges specifikumainak kiemelése 
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 a bölcsődés gyermekcsoport bemutatása a személyi és tárgyi feltételek elemzése az 

életkori sajátosságok tükrében, 

 a bölcsőde sajátos nevelési-gondozási feladatainak megfigyelése: 

 a folyamatos napirend (a csoport napirendje)  

 saját kisgyermeknevelő rendszer jelentősége a gyermek és a kisgyermeknevelő 

szemszögéből,  

 gondozási sorrend 

konkrét helyzeteinek rögzítésével, az elméleti ismeretek alátámasztására, az 

állandóság (csoport, hely, kisgyermeknevelő) fontossága a gyermek életében. 

Formátuma: 1 db esszé jellegű részletes összefoglaló elemzés a konkrét megfigyelt 

helyzetben. 

 

2. A gyermek testi szükségleteinek kielégítése a nevelés-gondozás folyamatában. Az 

önállósodás, a kompetencia fejlődésének segítése a fürdőszobai gondozás során két 

különböző életkorú gyermek esetében - csecsemő-tipegő és nagycsoport: 

 a folyamat rögzítése 

 a gondozás során kialakult szokások megfigyelése, az egyéni fejlettségi szintek, 

differenciálás a napi gyakorlatban 

 módszerek, eljárások az önállósági törekvések segítésére, ösztönzésére, a gyermek 

aktivitásának fokozására 

 a kisgyermeknevelő-gyermek kapcsolatának minősége, a kommunikációja, amely 

a gondozási folyamat eredményességét segíti 

 a gondozás hangulata, a gyermekek reakciói 
 

A megfigyelés jegyzőkönyv formája fekvő laphelyzetben kiegészítve a fejléccel: 

Id
ő
 Gyermek  

tevékenysége / 

kommunikációja 

Társak 

tevékenysége / 

kommunikációja 

Kisgyermeknevelő  

Tevékenysége / 

Kommunikációja 

Társgondozónő  

Tevékenysége / 

kommunikációja 
Megjegyzés 

      

 

Formátuma: 2 db jegyzőkönyv táblázatos formában; összegzés a szempontok szerint  

A megfigyelt időszak: kb. 30 perc gondozási tevékenység az előtte és az utána következő 

tevékenységekkel együtt 

 

3. A kisgyermek lelki szükségleteinek kielégítése: a kisgyermeknevelő-gyermek 

kapcsolatának megfigyelése alapvető tevékenységein keresztül: 

 csecsemő-tipegő korú választott kisgyermek játékának megfigyelése, 

tevékenységének rögzítése:  

 pedagógiai szempontoknak, az életkornak megfelelő alap játékeszközök megléte 

 a játék feltételeinek biztosítása: hely (játéksarkok, kuckók), idő, élményszerűség 

 a csoportban uralkodó játékhangulat, a kisgyermeknevelő szerepe a játékban  

 A játékidőben megfigyelhető mese-, vers-, bábozás-képeskönyvnézegetés, illetve 

éneklés-mondókázási alkalmak hangulata, élményszerűsége, a gyermekek érzelmi 

megnyilvánulásai. Azoknak a módszereknek, eljárásoknak a megfigyelése, amellyel a 

gyermekek motiválhatók, az érzelmi ráhangolódást segítik.  

Azoknak a szervezési feladatoknak a megfigyelése, amelyek ezekhez a helyzetekhez 

kapcsolódnak  
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Megfigyelés időtartama: 9-11-ig kb. 30 perc összefüggő játékidő 

A megfigyelés jegyzőkönyv formája fekvő laphelyzetben kiegészítve a fejléccel: 

Id
ő
 Gyermek  

tevékenysége / 

kommunikációja 

Társak 

tevékenysége / 

kommunikációja 

Kisgyermeknevelő  

Tevékenysége / 

Kommunikációja 

Társgondozónő  

Tevékenysége / 

kommunikációja 
Megjegyzés 

      

 

A táblázat időbeli bontása minimum 5 percenként vagy tevékenységváltáshoz kapcsolódva 

történjen. Megfigyelendő 1 gyermek játéktevékenysége, ezen keresztül a gondozónő szerepe a 

játék folyamatában és az ismeretnyújtásban. 

 

Formátuma: 1 db jegyzőkönyv táblázatos formában; összegzés a szempontok szerint 

 

Gyakorlat értékelése: 
A félév teljesítmény értékelése  

 3 db esszé jellegű részletes összefoglaló elemzés  

 3 db a meghatározott témában elkészített jegyzőkönyv, és ennek összegzése a 

megadott szempontok alapján . 

 

Menete: 

A gyakorlat befejezése után az intézmény vezetője aláírásával és pecséttel igazolja a gyakorlat 

teljesítését. Az elkészített dokumentációt, naplót a gyakorlati képzést irányító szakember 

aláírja, az útmutató végén található táblázat bal oldali oszlopának kitöltésével 

pontozással értékeli. Ez a táblázat segítséget nyújt a lehető legobjektívebb értékeléshez. 

A gyakorlati képzés vezetőjének legkésőbb  

 

minden év január 10-ig 
 

kell leadni a naplókat értékelésre. E két értékelés adja majd az indexbe kerülő félévi zárást. 

 

A minősítést ill. gyakorlati jegyet az indexbe a gyakorlati képzés vezetője írja be. 

 

 

 

 
       Gombkötő Sándorné 

 gyakorlati képzésvezető 
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IGAZOLÁS 
 

az egyéni gyakorlat teljesítéséről 

(1. félév) 

 

 

Igazolom, hogy …………………………………………………... nappali/levelező* tagozatos, 

….…… évfolyamos csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgató a ………………. tanév 

……………… félévében a kötelező szakmai gyakorlatot teljesítette. 

*a megfelelő aláhúzandó 

A bölcsődei gyakorlat helye és ideje Intézményvezető aláírása 

 

Az intézmény neve:  ………………………………………. 

Az intézmény címe:  ………………………………………. 

Az intézményvezető neve: ……………………………………… 

A mentor kisgyermeknevelő neve……………………………….. 

A gyakorlat ideje: ………………………………………. 

 

 

 

………………………………. 

p. h. 

 

Értékelési szempontok:  
 

gyakorlati képzést irányító - mentor A gyakorlati képzést vezető oktató 

Esszé-Óvoda 

 

Tartalmi szempontok 7 pont………. 

 

Formai szempontok 3 pont………. 

 

Esszé-Óvoda  

 

Tartalmi szempontok 7 pont……….. 

 

Formai szempontok 3 pont……….. 

 

Esszé-mini bölcsőde/családi bölcsőde (a megfelelő 

aláhúzandó) 
 

Tartalmi szempontok 7 pont………. 

 

Formai szempontok 3 pont……….. 

 

Esszé-mini bölcsőde/családi bölcsőde (a megfelelő 

aláhúzandó) 
 

Tartalmi szempontok 7 pont……….. 

 

Formai szempontok 3 pont……….. 

 

Esszé-gyakorló bölcsőde 

 

Tartalmi szempontok 7 pont………. 

 

Formai szempontok 3 pont………. 

 

Esszé-gyakorló bölcsőde 

 

Tartalmi szempontok 7 pont……….. 

 

Formai szempontok 3 pont………… 

 

Jegyzőkönyv-fürdőszobai gondozás: tipegő korú 

gyermek 

 

Tartalmi szempontok 7 pont……….. 

 

Formai szempontok 3 pont………… 

Jegyzőkönyv fürdőszobai gondozás: tipegő korú 

gyermek 

 

Tartalmi szempontok 7 pont………… 

 

Formai szempontok 3 pont…………. 

Jegyzőkönyv-fürdőszobai gondozás: 

nagycsoportos gyermek 

 

Tartalmi szempontok 7 pont……… 

 

Formai szempontok 3 pont………. 

Jegyzőkönyv-fürdőszobai gondozás: 

nagycsoportos gyermek 

 

Tartalmi szempontok 7 pont………. 

 

Formai szempontok 3 pont…………. 
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Jegyzőkönyv-játék: tipegő korú gyermek 

 

Tartalmi szempontok 7 pont 

 

Formai szempontok 3 pont 

Jegyzőkönyv-játék: tipegő korú gyermek 

 

Tartalmi szempontok 7 pont 

 

Formai szempontok 3 pont 

összesen ………..pont összesen …………pont 

 

Maximum 120 pont 
 

a) 85-100% elérése esetén jeles (5), 
b) 60-84% elérése esetén jó (4), 
c) 40-59% elérése esetén közepes (3), 
d) 25-39% elérése esetén elégséges (2), 
e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1). 

 
 
 
 
 
 

 mentor kisgyermeknevelő 

 aláírása 

 


