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Pedagógus neve: Miskolci Százszorszép Óvoda

Folyamatazonosító: X0JW13XLSZ9MXI_K

OM azonosító: 028576001

Eredmény rögzítésének dátuma: 2019.12.11.

Kompetenciák értékelése

1. Pedagógiai folyamatok

Kiemelkedő területek ∠

Erős közösségformálás jellemzi az intézményt. A nevelés - oktatás magas színvonala figyelhető meg. Jellemző a
különös figyelem és törődés a gyerekekkel és egymással. Erős hivatástudat és összetartás képe körvonalazódik a
nevelőtestületen belül. Óvoda - iskola átmenet jól működik. Óvodapedagógusok és tanítók együttműködése,
kapcsolattartása megvalósul. SNI-s tanulókra külön fejlesztési tervet készítenek. Felzárkóztatással, egyéni
fejlesztéssel, differenciálással segítik tanulóik fejlődését. Kiemelten figyelnek a tehetség ígéretes gyermekek
fejlesztésére is.

Fejleszthető területek ∠

Az ellenőrzés és az értékelés folyamatának kidolgozása, dokumentálása. A tervezési folyamatban a kiemelt
bánásmódot igénylő gyermekekre való tervezés megjelenítése.

-

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Kiemelkedő területek ∠

Az egészséges életmód és a környezettudatosság megalapozása. A családlátogatást fontosnak tartják és
alkalmazzák. Sok-sok közösségi programokba bevonják a családokat az együttműködés és információáramlás
érdekében: szülői munkaközösség, … Hagyományápolás által a közösségi életre nevelés. Közösségfejlesztés.
(Interjúk, kérdőívek, beszámolók) Megvalósul a HH és HHH gyerekek (családok) támogatása. A pedagógusok
megfelelően irányítják a gyerekek ismeretszerzését, a gyerekek kulcskompetenciáinak fejlesztését. A
hagyományok ápolására nagy hangsúlyt fektetnek. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakszerű
ellátásáról az intézmény vezetője gondoskodik. Tudatosan alkalmazzák az egyénhez igazodó képességfejlesztést.

Fejleszthető területek ∠

Információáramlás. Érzékenyítés.

-

3. Eredmények

Kiemelkedő területek ∠

A fejlődés nyomon követésének grafikonos, érthető módja. Az egyéni/csoportos eredmények felhasználása a
fejlesztési tervhez. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása
folyamatosan jelen van.

Fejleszthető területek ∠

A gyermeki fejlődés pontosabb rögzítése a beszámolókban. Eredmények konkrétabb elemzése, a kapott adatok
beépítése a tervezésbe. A gyermeki életutak követése.

-

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
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Kiemelkedő területek ∠

Együttműködés a segítő szakemberekkel. Magas színvonalú a műhelymunka az óvodapedagógusok és a szülők
között egyaránt

Fejleszthető területek ∠

Információáramlás. Ellenőrzés-értékelés visszacsatolása.

-

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Kiemelkedő területek ∠

Közéletbe való bekapcsolódás városi szinten óvodások közreműködésével. Rendszeresen felmérik és figyelembe
veszik a kulcsfontosságú partnerek igényeit.

Fejleszthető területek ∠

Elégedettség-mérés és intézkedési terv.

-

6. A pedagógiai munka feltételei

Kiemelkedő területek ∠

Hagyományok ápolása. Innovációkra való nyitottság. Az intézmény működésének minőségét nagymértékben
meghatározza a rendelkezésre álló humán infrastruktúra, ezért különösen fontosnak tarják, hogy az intézmény a
rendelkezésre álló lehetőségeit a lehető legjobban használja ki. Jelen pillanatban rendelkeznek a megfelelő
végzettségű és elegendő munkaerővel. Az interjú során a pedagógusok elmondták, hogy a közösen kialakított írott
és íratlan szabályokat következetesen betartják. Az adatgyűjtés dokumentumelemzés és interjúk adatai is, azt
támasztják alá, hogy az óvoda szervezeti és tanulási kultúrája a magas szintű óvodai nevelő-fejlesztő munka
megvalósulását biztosítja

Fejleszthető területek ∠

Rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési terv kidolgozása. infrastruktúra, eszközök beszerzése. A
tehetséggondozás területének magasabb szintű fejlesztése. Szükséges a kapcsolódó innovatív módszerek,
eljárások, ill. jó gyakorlatok megismerése, elsajátítása

-

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

Kiemelkedő területek ∠

A pedagógiai prioritásokkal összhangban történik a nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelés tanítási
módszerek kiválasztása és alkalmazása. Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon
követi, ciklikusan értékeli, és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint az intézményi
eredmények ismeretében felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a célok eléréséhez vezető
tevékenységeken. A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van.

Fejleszthető területek ∠

A feladatok részfeladatokra bontása. A részfeladatokért felelős kollégák tudatos, átgondolt együttműködése.

-


