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A Szent István Egyetem Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola „Legkiválóbb
Óvodapedagógus Jelölt” címet adományoz a 2011/2012 tanévtől kezdődően.
Az elnyerésének feltételeiről:
A cím elnyerését meghatározó ismeretek és képességek:
A címre minden nappali tagozatos óvodapedagógus hallgató pályázhat, aki megfelelt a
gyakorlati képzés általános követelményeinek, a képesítési követelményeknek az alábbiak
szerint:
Rendelkezik az alábbi magas szintű pedagógiai képességekkel:
1. Kommunikatív képesség (kapcsolatteremtés, társas együttműködés képessége,
szókincs, metakommunikatív képesség átadás képessége – amit – ahogyan)
2. Konstruktív képesség (milyen mértékben tudja aktivizálni a gyermeket, próbálja-e a
gyermek szemével nézni a világot, hogyan jut el az érzelmektől az értelemig)
3. Szervező képesség (a feladatok alapos átgondolása, tevékenységszervezés során a
rendelkezésre álló idő átgondolása, a tevékenységek logikus egymásra építettsége,
lényegkiemelő képessége)
4. Speciális képességei terén:
 Helyzetfelismerő képessége (tudatos észlelés, lényegkiemelés, jó emlékezet,
alkotó fantázia, racionális gondolkodás)
 Alkalmazkodó képesség (nagyfokú rugalmasság, önmaga elfogadása és mások
megértése)
 Tolerancia és kivárás képessége (mérlegelő képessége, őszinte elfogadása, a
másság elfogadása)
 Identifikációs képessége (lelki azonosulás a megértéshez, mások megértéséhez, a
pszichés egyensúly megteremtéséhez, féltés, óvás, együttérzés a gyerekek iránt
érzett szeretet)
 Empátiás képesség (a gyerekek érzelmeinek átérzése, megértése, a körülmény
pontos ismeretében következetes gyakorlás, önnevelés által kialakított
figyelemmegosztás képessége, annak folyamatos kitartó fejlesztése)
Modern óvodapedagógiai szemlélet jellemzi a gyermeklélektan, óvodapedagógia,
valamint az óvodai módszertanok tekintetében, azokat alkalmazza a gyakorlatban.



Szintetizáló képessége mobilizálható, konstruktív,
A 3-6-7 évesek pszichikus jellemzőinek ismeretében oldja meg a nevelési
helyzeteket,

Képes differenciáltan kezelni a pszichikus, motoros funkciókat, érvényesíti
azokat,

A játék jelentőségét a személyiségfejlesztés mással nem pótolható eszközeként
kezeli, tevékenységközpontúan érvényesíti nevelőmunkájában

Képes „Pedagógiai én”- jének kontrollálására, önnevelésre. Folyamatos
fejlődés és tudatos önfejlesztés jellemzi.
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A hallgató tervező, szervező, nevelő munkájának, kreativitásának magas
színvonala,
Önállóság a nevelő-fejlesztő tevékenység alkalmain,
A napi munka során a spontán adódó helyzetek felismerése, megoldása,
Kimagasló szakmai ismeret az önelemzés, értékelés során
Minden félévben „jól megfelel”, ill. „jeles” értékelés az óvodai gyakorlat terén,
A gyakorlatvezető óvodapedagógus javaslata a címre,
A 8 hetes külső óvodai gyakorlat „kiváló” minősítése, annak bizottság általi
értékelése.
A gyakorló óvodai nevelőmunka mindennapjainak segítése,
Meghatározott témában, a VI. félévben pedagógiai projekt készítése és/vagy
pedagógiai szituációk elemzése.

A jelölés határideje:
A mindenkori gyakorlati képzést irányító pedagógus a nevelőtestülettel egyetértésben
határozza meg, legkésőbb ötödik félév vizsga időszakának utolsó napja.
A „versenyeztetést” követően felterjesztett egy név, legkésőbb ápr. 20-ig,
Az elismerő cím anyagi háttere:
A díjjal jár: díszoklevél bársonyborítással és egy darab nagy értékű –minimum 5000
Ft- könyvjutalom.
A díjat a Szent István Egyetem Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola alapítja,
az alapítás tényét dokumentumaiban rögzíti. A díjat a mindenkori igazgató vezetői pótlékának
terhére adományozza, ha egyéb szponzori forrás nem áll rendelkezésre. A díszoklevélen a
következők aláírása szerepel: a kar mindenkori vezetője, a gyakorló intézmény mindenkori
vezetője, a gyakorlati képzés mindenkori vezetője.
A cím átadásának helye és ideje: A diplomaátadó ünnepi tanácsülés.
A cím átadója a mindenkori kari vezető és a gyakorló intézmény igazgatója.
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