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Új típusú szaktanácsadás   

Tudatos szakmai gondolkodás 

Megegyezik : 

      Átfogó és alapos szakismeretet igényel 

      Elengedhetetlen a szakmai fejlődés       

 iránti  elkötelezettség  

 Változott:  

      A kommunikáció módjában 

      Hozzáállásban 

      A segítségnyújtás iránti      

 elkötelezettségben 



Új típusú szaktanácsadás   

Tudatos szakmai gondolkodás 

Felkészülés szakmailag a megfelelő irányú 

segítségnyújtásához 

 

Szakmai előírásokban 

Az óvoda sajátos arculatának ismerésében 

Kompetenciák ismeretében 

Szakmai bemutatkozás és a tervező munka 

ismeretében 

 



Egységes szerkezetbe foglalva 

Szaktanácsadó 

feladata 

az egyéni segítő 

támogatás eljuttatása a 

pedagógusokhoz, a 

személyiségét elfogadó 

módon 



Egységes szerkezetbe foglalva 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez 

 

Szakértővel jóváhagyott Pedagógiai 

program az alapprogramra épül 

 

Az óvoda szakmai arculatát határozza meg 

Minőségi megvalósítását segíti az óvoda 

belső értékelési, fejlesztési rendszere 

Pedagógiai szabadság kibontakoztatásának 

lehetőségét biztosítja 

 



Egységes szerkezetbe foglalva 

Meghatározó az  

Óvodavezető szerepe, szakmaisága 

 

Pedagógiai program ismeretében, 

betartatásában, iránymutatásában, 

elvárásában a pedagógusok felé, fejlesztés  

tekintetében, 

szakmai fejlődés iránti elköteleződésében 

Útmutató ismeretében 

 

 



Óvodavezető szerepe 

Találkozás alkalmával feltárható: 

          Ki igényli a szaktanácsadót? 

          Kinek kérnek szaktanácsadói  

          segítséget?  

          Milyen okból kérik a segítséget?  

          Hogyan látja a vezető az  

          intézményének életét, dolgozóit? 

 

 



A szaktanácsadó 

A szaktanácsadó megismeri 

      - jelen lévő légkört 

      - szakmai munkát 

      - milyen segítségre lenne szüksége az 

        óvodának 

      - a tudatos szakmai gondolkodás  

         látható jeleit  

      - milyen minőségi célok megvalósítására 

        van lehetőség  

 



A pedagógus 

Első találkozás a pedagógussal  

érzi, hogy most ő a fontos  

A pedagógus szakmai alapjainak, eddigi     

szakmai életútjának feltárásával  

További tervek, célok, szakmai 

elképzelések közös végiggondolásával 

neki személyesen szeretnének segíteni,  

Nem számon kérni, nem minősíteni, 

hanem segíteni!  

külső szakemberek részéről.  

 

 

 



A pedagógus 

Tevékenységlátogatás  

A szaktanácsadó megfigyeli: 

a pedagógust a gyermekek közötti 

feladatellátásában, kezdeményezésében, 

foglalkozásában, játéktevékenység vezetésében. 

A pedagógus az értékeit, erősségét szeretné 

láthatóvá tenni. 

A tevékenységek mögötti, eddigi munka 

eredményeinek feltárása a szaktanácsadó feladata. 

 



A pedagógus 

Fejlődési terv lépéseinek megbeszélése. 

Amely a pedagógus értékeit figyelembe 

véve megnyitja a lehetőséget a segítő 

támogató feladatok ellátására. 

Fejlődési út megfogalmazásának alapja:   

              a kialakult légkör 

              a megfelelő kommunikáció 

              az eddigi ismereteinek 

              továbbképzéseinek iránya 

           



A pedagógus 

         a talentumainak, erősségének 

         ismerete 

         az óvoda pedagógiai programjában 

         való beilleszthetőség 

           

Tudatosan végig kell gondolni, mit, hogyan, 

mikor, kinek a támogatásával lehet és kell  

tenni. 

 



Tudatos szakmai gondolkodás 

Segítés lehetősége: 

 

 1. A helyes önreflexió végiggondolásában: 

             Mit terveztél? 

             Mi történt? 

             Eredményei, fejlesztési 

             szükségletek 

               

 



Tudatos szakmai gondolkodás 

2. Kompetenciák értelmezésében 

 

mint a pedagógiai munkánk hétköznapjaiban 

egységesen megjelenő feladatok, értékelés 

szempontok korrekt megfogalmazása 

 

azok megjelenése a foglalkozáson,  

amit tesz a pedagógus minden nap 

 



Tudatos szakmai gondolkodás 

        Fejlődési irány meghatározása 

Óvodapedagógusság – 3-6,7 éves gyermekek nevelése fejlesztése 

Pedagógus 

Óvodai nevelés Országos Alapprogramja 

Pedagógiai Program Munkahelyek megválasztása 

Talentumok, erősségek 

tudatosítása 

          Továbbképzések  

Vezető szerepe 

 

Fejlesztési terv  

Mit, mikor,  

kinek a segítségével? 

            Önreflexió, kompetenciák 



Tipikus esetek 

Gyakornokok segítése 

van előzményük abban, hogy a foglalkozásaikat 

tevékenységeiket nézik, értékelik                                                                

van ismeretük az önreflexió elkészítéséhez 

van új innovatív elképzelésük 

van nyitottságuk a befogadásra 

van elköteleződésük a fejlődés iránt 

kevesebb az ismeretük, gyakorlati tapasztalatuk 

 



Tipikus esetek 

Átlag képességekkel, szakismerettel 

rendelkező pedagógusok 

nyitottak, változnak 

van belső elköteleződésük a fejlődés iránt 

megfelelő önismeret tükrében látják 

erősségüket, fejlesztendő területeiket 

 

van büszkeségük,  

ami nehezíti az új felé való nyitást 

 

 



Tipikus esetek 

Sok szakmai gyakorlattal rendelkező 

pedagógusok 

van megélt tapasztalatuk 

van jó pedagógiai érzékük 

van szakmai alap, amire lehet építeni 

van elköteleződésük a szakmai iránt 

kevésbé rugalmasak 

előfordul, hogy kiégett pedagógusok 

 

 



Tipikus esetek 

kisebb a motivációjuk  

bizonyos területeket pl. informatikai 

ismeretek – kevésbe tudják beépíteni a 

munkájukba 

 

Nagy szakmai tudással, és gyakorlattal 

bíró pedagógusok 

akik úgy gondolják, mindent tudnak,  

gyakorlatuk is van, 

nem igénylik a szaktanácsadást. 

 

 

 



Egy közös cél 

Szaktanácsadás céljából következik –  

pedagógus fejlődésének személyre szabott 

segítése. 

 
Előmeneteli rendszer – minősítés – portfólió 

elkészítése                                                                          

(amihez szükséges, a tudatos gondolkodás, 

a kompetenciák szerinti meggondolás, 

önreflexió elkészítése) 
 

Szakmai megerősítés, fejlődés, bátorítás 



Egy közös cél 

A különböző szakmai ismerettel, 

tapasztalattal, idővel rendelkező 

pedagógusok egy cél felé irányítása 

  

  Szakmai megerősítés, fejlődés, bátorítás 
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