A zárótevékenység jegyzőkönyve
ideje:
A zárótevékenység

helye:
korcsoport:

A hallgató neve:
A tevékenység
megnevezése:
Érdemjegy:
A hallgató gondozási tevékenysége:



A gondozási feladatokat körültekintően, differenciáltan, a gyermeki igények és a csoport
szokás- és szabályrendszerének megfelelően képes ellátni.



Képes a szükséges gondozási feladatok ellátására.



Nem sikerült megfelelő mértékben megismerni a csoport szokás- és szabályrendszerét. Nem
képes önállóan a gyerekek igényeire reagálva ellátni a differenciált gondozási feladatokat.
A hallgató játéktevékenység során végzett pedagógiai munkája:



A gyerekek számára inspirálóan teremti meg a játék objektív és szubjektív feltételeit. Képes
kiaknázni a kialakuló helyzeteket a gyermeki kompetenciák pozitív alakulása érdekében.



Képes a napirend alapján biztosítani a szükséges játékfeltételeket.



Nem tudja kibontakoztatni a szituációkból fakadó játéklehetőségeket. Nem képes átlátni a
párhuzamos tevékenységek működését, működtetését.
A hallgató szervezési készsége:



Előrelátó, átgondolt szervezéssel készíti elő a tevékenységek sikeres megvalósítását:
körültekintően biztosítja az eszközöket, a helyszínt és a tevékenységekhez szükséges időt.



Képes a tevékenységek előkészítéséhez szükséges szervezési feladatok ellátásárára.



A szervezési feladatok tevékenység- és helyzetfüggő áttekintésére, felépítésére nem képes.
A hallgató pedagógiai attitűdje:



Érzelemgazdag személyiség, kommunikációja differenciált, visszajelzései egyértelműek,
segítik a gyermeki tájékozódást a nevelési helyzetekben. Meleg, elfogadó attitűdjével képes
biztonságos légkört teremteni a gyerekcsoport számára.



Kommunikációja igazodik az elvárásokhoz, képes megfelelő atmoszférát teremteni a
gyerekcsoport számára.



Egyes személyiségvonásai megakadályozzák a gyerekekkel való empatikus kapcsolat
kialakításában, pedagógiai affinitása nem elegendő a hivatáshoz.
A hallgató tanítási-tanulási folyamatot előkészítő tervező munkája:



A tervezet alaposan kidolgozott, szakszerű, formailag és tartalmilag is magas szinten készíti
elő a nap során megvalósuló különböző típusú tevékenységeket. A tervezetből kiderül, hogy a
hallgató képes a tevékenységek, a tartalmak, a módszerek, az eszközök komplex és koherens
felépítésére.



A tervezet működőképesen írja le a tervezett tevékenységeket és folyamatokat, segít a
feladatok megvalósításában. Megfelel a tartalmi és formai szabályoknak.



Tervezete szakszerűtlen, az algoritmus nem koherens, nem segíti a tevékenységek
átgondolását.
A hallgató tanítási- tanulási folyamatot megvalósító pedagógiai munkája:



A hallgató az ismeretátadás során kialakuló nevelési helyzeteket átlátja. A tervezett és váratlan
szituációkat is képes a megfogalmazott fejlesztési célokhoz igazítva kiaknázni. Az
ismeretszerzési folyamatok irányítása adekvát, az attitűdjében megnyilvánuló facilitátori
vonás ösztönzi a gyermeki képességek kibontakozását, a felfedező, élményközpontú tanulás
megélését.



Képes az ismeretszerzési folyamatokat gyakorlatban is felépíteni, a megtervezett
tevékenységeket megfelelően megvalósítani.



Nem képes az ismeretek szakszerű és gyermekközpontú átadására. Elméleti és gyakorlati
módszertani jártassága hiányos.
A hallgató önértékelése:



Önreflexióra, önkorrekcióra képes, pedagógiai tudatossága kiemelkedő.



Hibáinak belátására képes, a levonható konzekvenciákat el tudja fogadni, hosszú távon be
fogja tudni építeni a nevelő munkájába.



Hibáit rávezető segítséggel sem látja, ezért kevés esély van arra, hogy hosszú távon képes
legyen azok kijavítására.
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