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Célkitűzés: 
 

• Pedagógiai értékelés: intézményi feladat - szakmai szolgáltatási feladat 

 

• Óvodai kontextus 

 

• 8 órás képzés terve - POK képzések, mert  kevés gyereket vizsgálnak a 

pedagógusok! 
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I. Mérés-értékelés az Óvodai nevelés alapprogramjában 

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

„Munka jellegű tevékenységek 

3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a 

gyermekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a 

gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel.” 

 

„A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív 

értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.” 

 

A gyermekek óvodáskori fejlődési jellemzőit a VI. fejezet tartalmazza. 

 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: 

testi, lelki és szociális érettség. 

Miért van rá szükség? 

Mérés-értékelési elvárások 



II. Elvárások a pedagógus minősítési rendszerben  

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 

és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

A tervezés során és a reflexiókban is kitér az értékelésre. 

 

 

3. Kompetencia : A tanulás támogatása 

Értékelése az adott tevékenységére irányul és nem magára a 

gyermekre. 

 

Hangsúlyos a részképességek fejlesztése, a differenciált fejlesztés- és 

értékelés. 

 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf Útmutató alapján 

Hol kap hangsúlyt? 

Mérés-értékelési elvárások 
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4. Kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 

igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő 

sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség 

 

4. kompetencia általános leírásában: 

Ismeri a gyermeki tevékenységek által fejlesztendő kompetenciákat, ezek 

fejlődésének mérési, megfigyelési módszereit.  

 

Segíti az önértékelés kialakulását. 

Mérés-értékelési elvárások 



5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

 

Értékelésében, reflexiójában figyelembe veszi a gyermekek eltérő 

kulturális hátterét, pl. nyelvi különbözőségek, étkezési szokások. 

 

Az értékeléshez szempontokat ad meg. 

 

Biztosítja a pozitív értékelés lehetőségét, ő maga is pozitívan értékel. 

Mérés-értékelési elvárások 



6. Kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a gyermekek 

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

 

Gazdag értékelési módszertárral rendelkezik. 

 

Értékelése egyénre szabott, tárgyilagos, érthető, objektív, következetes. 

 

A pozitívumokat helyezi előtérbe. 

 

Az értékelésből származó adatokat képes elemezni. 

 

 

 

Kompetencia leírásában: 

„Tisztában van az óvodai értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, 

összefüggésekkel” 

Mérés-értékelési elvárások 



III. DIFER az óvodában 

 

DIFER 

Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló és kritériumorientált Rendszer 

Iskolai előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek 

diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer 4–8 évesek számára. 

 

Nem igényel különleges szakértelmet. Személyesen és egyénileg vehető 

fel kb. 45 perc/gyermek. (Középső csoportban területenként 4-6 perc.)  

 

Célja: 

Részképesség-gyengeségek korai felismerése és befolyásolása, hogy 

megakadályozzuk vagy enyhítsük az iskolai tanulási és magatartási 

problémákat, elősegítsük a tehetség kibontakozását. 

Megvalósítása…… 

DIFER mérés 



Írásmozgás-koordináció: 8 különböző vonalrajz lemásolása - szem-kéz koordináció 

 

Beszédhanghallás: 

Hangok megkülönböztetése: - képzés helye - zöngésség - időtartam – hangkihallás 

 

Relációszókincs: 

8 térbeli viszony (alatt, előtt stb.) 

4 mennyiség (páros, negyed stb.) 

4 igekötős (rálép, átlép stb.) 

4 időbeli (délután, idős, tavasz stb.) 

4 hasonlósági (legrövidebb, ugyanolyan magas stb.)  

 

Elemi számolási készség: A tesztlapon kívül 20 db azonos színű és hosszúságú 

pálcikára is szükség van. 

Mit mér? 

DIFER mérés 



 

Tapasztalati következtetés: 

 

„Minden gyerek szeret játszani. Panni gyerek, tehát….  

 

Tapasztalati összefüggés-kezelés 

 

Szocialitás: 

Egy csoportos és 5 egyéni vizsgálat során pontozzuk. 

Írásmozgás koordináció felvételekor a csoportos vizsgálat: késleltetett utasítás – 

társakhoz való viszony.  

5 egyéni vizsgálat előtt 

- egy-egy moralitás történet értelmezése 

- feladatvállalási hajlandóság 

- feladattartás 

Mit mér? 

DIFER mérés 



A programcsomag elemei 

 
 Tesztrendszer 

 Kézikönyv 

 Fejlődési útmutató + Módszertani segédanyagok (a beszédhanghallás, a 

szocialitás, az írásmozgás koordináció fejlesztésére) 

 

- Teljes teszt 

- Rövidített teszt (a teljes tesztben piros színnel megjelölt feladatok) 

- Rövid DIFER (kék színű önálló tesztlapon)  

 

Ajánlott alkalmazások: 

Rövid DIFER: Középső csoport eleje, Középső csoport vége 

Rövidített DIFER Nagycsoport eleje, Nagycsoport vége 

DIFER mérés 



A DIFER mérés minden területen 5 fejlődési szakaszt különít el. A fejlődést 

az úgynevezett "Fejlődési mutató" segítségével követhetjük nyomon 4 éves 

kortól 8 éves korig. 

Az 5 szakasz: 

• előkészítő 

• kezdő 

• haladó 

• befejező 

• Optimum 

 

 

https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPreview.php?bid=MS-9321#preview  oldal alapján 
DIFER mérés 
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DIFER mérés 



DIFER mérés 



DIFER mérés 



DIFER mérés 



DIFER mérés 



Ha nem csak az egyéni eredményekre vagyunk kíváncsiak…… 



IV. A DIFER számítógépes feldolgozása 

DIFER feldolgozó program letölthető a 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_feldolgozo_program 

oldalról. 

DIFER számítógépes feldolgozása 
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DIFER számítógépes feldolgozása 



DIFER számítógépes feldolgozása 



DIFER számítógépes feldolgozása 



DIFER számítógépes feldolgozása 



A szocialitás gyakorlati megvalósulásának mérése … 



V. Szociometria az óvodában 

Szociometria : A közösségekben lévő összefüggések feltárása 

 

Moreno dolgozta ki az 1930-as években 

Mérei Ferenc fejlesztette tovább 

 

A szociometria alapfeltevése, hogy az emberi kapcsolatok alapja elsősorban a 

rokonszenv. 

A közös munka hatékonyságát befolyásolja a csoporttagok közérzete. 

A tagok érzelmi-rokonszenvi kapcsolatainak figyelembe vétele növeli a 

teljesítményt. 

 

Szociometria 



A pedagógus minősítéshez kiadott „KIEGÉSZÍTŐ – Óvodai nevelés Negyedik, 

javított kiadás” ajánlása szerint a szociometria alkalmazása az óvodákban a 

következőképpen történhet: 

  

1. A szociometriai „kérdőív” kitöltése (postás játék) 

2. Szociometriai mátrix elkészítése 

3. Szociogram elkészítése 

4. Eredmények elemzése 

5. Következtetések, reflexiók, beépítés a nevelési tervbe, egyéni fejlesztési 

tervekbe 

  

„Postás játék” 

„Játsszunk postást!” Mindenki kap 3 képeslapot, amin rajta van a saját jele. 

Tegye be a legjobb barátjának az „öltözőzsákjába” minden gyermek! 

 

„Annak a 3 gyermeknek tedd a zsákjába, akiket a legjobban szeretsz a 

csoportban!” 

A gyerekek a barátaiktól kapott képeslapokra rárajzolják saját jelüket. 

Óvodapedagógus összegyűjti, feldolgozza. 

 
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-

án módosított változata. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf 112-116. oldal 

Szociometria 
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Ha a választásokat ábrázoljuk, akkor egy kusza ábrát kapunk, amit nagyon 

nehéz átlátni és elemezni. Ajánlatos úgy átalakítani, hogy az minél 

informatívabb legyen.  

Szociometria 

MindMapleLite 

 

http://www.mindmaple.com 

http://www.mindmaple.com/
http://www.mindmaple.com/


Számítógépes feldolgozás „gondolattérkép” programmal 

Szociometria 



VI. Építő jellegű értékelés az óvodában 

a) Gordon- módszer 

b) Erőszakmentes kommunikáció 

c) Dicséret - bírálat buktatói 

d) Szeretetnyelvek az óvodai munkában 

 



a) Gordon – módszer 
 

Kommunikációs és konfliktuskezelési technika 

 

Thomas Gordon (1918 – 2002) amerikai pszichológus 

 

Szülői Eredményesség Tréning (P.E.T.)  

Tanári Eredményesség Tréning (T.E.T.) 1965 

Vezetői Eredményesség Tréning (V.E.T.) 

 

 

 

Építő jellegű értékelés 



Az elfogadás kifejezése 

Amikor el tudjuk fogadni gyermekünket olyannak, amilyen, és elfogadásunkat 

ki is tudjuk mutatni neki, akkor belső erejét növeljük, s hozzásegítjük ahhoz, 

hogy ezeket az erőtartalékokat a fejlődése érdekében mozgósítani tudja. 

 

Az értő figyelem – aktív hallgatás 

Teljes érdeklődésünkkel, figyelmünkkel a beszélő felé fordulunk.  

Saját érzéseinket, gondolatainkat háttérbe szorítjuk. Empatikusan tekintünk rá 

és a mondandójára. A beszélőt hallgatva visszajelzünk, figyelmünkről verbális 

vagy nonverbális jelekkel is biztosítjuk őt. (Az empátia fogalmát Carl Rogers 

vezette be. Ez mások tiszteletteljes megértését jelenti.) 

 

„Közléssorompók” kerülése 

Amikor a gyermek problémával fordul a szülőhöz vagy pedagógushoz, annak 

válaszai megakaszthatják a beszélgetést, úgynevezett „közléssorompókat” 

állítva a további kommunikáció elé, és ezzel megakadályozva a probléma 

okozta feszültség csillapodását. 

 

„Én-üzeneteket”-kel történő kommunikáció 

Az én-üzenetek által tudatjuk a kommunikációs partnerünkkel, hogy hogyan 

érezzük magunkat, mi a szükségletünk, vagy mik az indítékaink. 

Az én-üzenet általában a kommunikáció megfelelő indítását szolgálja. 

 

A konfliktusmegoldás vereségmentes módszere 

Győztes-győztes modell 

Építő jellegű értékelés 



A hatékony én-üzenetek 3 részből állnak: 

1. A közlő saját érzelmeinek megfogalmazása az eset kapcsán 

(minősítés, vádaskodás nélkül) 

 

 

2. A szóvá tett történés, viselkedés megfogalmazása (tárgyszerűen) 

 

 

3. Indoklás, belátható következmény, közvetlen hatás 

 

Építő jellegű értékelés 



Én-üzenetek - gyakorlat 

Adj értő figyelmet - gyakorlat 



b) Erőszakmentes kommunikáció 
 

Dr. Marshall B. Rosenberg (1934 – 2015) amerikai pszichiáter-pszichológus 

 

EMK (Erőszakmentes kommunikáció) 1970-es évek 

 

 

Saját magunk kifejezésére az alábbi négy elemet alkalmazzuk: 

Megfigyelések: A konkrét történés, amit megfigyelünk, és ami hatással van a 

közérzetünkre. Csak a megfigyelésünket közöljük, de ne nyilvánítsunk véleményt! 

 

Érzések: Hogyan érezzük magunkat azzal kapcsolatban, amit megfigyeltünk.  

 

Szükségletek: Szükségleteink, értékeink, vágyaink stb., amelyek a megnevezett 

érzéseinket kiváltották. 

 

Kérések: Azok a konkrét cselekedetek, amiket életünk gazdagabbá tétele céljából 

kérni óhajtunk. 

Építő jellegű értékelés 



Erőszakmentes kommunikáció - gyakorlat 



Dicséret: 

Az EMK vonalán haladva fontos, hogy erőszakmentesen tudjuk kifejezni 

elismerésünket, köszönetünket. Ez azért is fontos, mert a napi 

gyakorlatunkban hajlamosak vagyunk inkább a rosszat észrevenni és 

szóvá tenni, mint a jót, amit magától értetődőnek tarunk. 

A köszönet kifejezésére három alkotóelemből álló formát javasol 

Rosenberg: 

Ezt tetted, ezt érzem, ezek a szükségleteim elégültek ki. Pl. Felpakoltad 

a kisautókat a polcra, így most nagyon boldog vagyok, mert szeretem, 

ha rend van a szobában. 

Fontos azonban, hogy az elismerést ünneplésre és ne manipulációra 

használjuk! 

Bírálat: 

Az ítéletek világában a figyelmünk leginkább arra irányul, hogy ki milyen 

vagy micsoda. 

Figyelmünket leginkább arra összpontosítjuk, hogy osztályozzuk, 

elemezzük és meghatározzuk a hibák súlyát, ahelyett, hogy ez elért 

eredményekre, pozitívumokra koncentrálnánk. Minden erőszak abból a 

gondolatmenetből származik, amely a konfliktus okát az ellenfél 

hibájának tartja. 

Az összehasonlítás is az ítélkezés egyik fajtája! 

c) Dicséret - bírálat 



Dicséret–bírálat - gyakorlat 



Gary Chapman (1938 –    ) amerikai keresztény író, párkapcsolati szakértő, 

házassági tanácsadó a   hozzá forduló párokkal folytatott tanácsadói 

munkája során jutott arra a felismerésre, hogy az emberek a szeretetüket 

különböző féleképpen fejezik ki.  

 

Az 5 szeretetnyelv: 

• Elismerő szavak 

• Minőségi idő 

• Ajándékozás 

• Szívességek 

• Testi érintés 

 

„Szeretet-tank” 

 
30 órás Szeretetnyelvek a pedagógiában az RPI által akkreditáltatott pedagógus 

továbbképzés 
Építő jellegű értékelés 

d) Szeretetnyelvek 



Képkártyák - gyakorlat 



Felhasznált irodalom: 

 

Thomas Gordon P.E.T. - A szülői eredményesség tanulása, Gondolat 

Kiadó, Budapest, 1990 

 

Dr Marshall B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak- erőszakmentes 

kommunikáció, Agykontroll Kiadó, Budapest 2001. 

 

Gary Chapman, Ross Campbell: Gyerekekre hangolva Harmat Kiadó 

2015 



Köszönöm a figyelmet! 

Összeállította: Bánné Mészáros Anikó 

pedagógiai szakértő 

banne.aniko@reformatus.hu 

06-30/862-6549 
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