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A videó alapú résztvevő csecsemő- és kisgyermek-megfigyelés 
gyakorlata 

 
 
A gyakorlat teljesítésének feltétele:  

o részvétel a gyakorlatokon (1 hiányzás megengedett) 
o házi dolgozat (5-6 oldal) elkészítése a saját munkaterepen végzett 

megfigyelésről és annak feldolgozásáról. 
 
 
A HÁZI DOLGOZAT SZEMPONTJAI 
 
A házi dolgozat tartalmazza : 
 a megfigyelés leírását (részletes jegyzőkönyvet + ha van rá lehetőség, 

videofelvétel készítését) és 
 a megfigyelés feldolgozását az alábbi szempontok alapján: 

 
1. A megfigyelt esemény kiválasztása, és annak körülményei  
 Milyen esemény választottam ki 
 Miért pont ezt az eseményt választottam (mi motivált erre) 
 Kik vettek részt ebben a szituációban 
 Készült-e videofelvétel, és ha igen, hogyan fogadták a résztvevők. 
 Milyen hosszúságú a kiválasztott esemény. 
 Hol zajlott a kiválasztott esemény. 

 
2. A megfigyelésen tapasztalt történések, események és benyomások emlékezetből 
történő részletes leírása  
 Mi történt (itt minden fontos lehet, ami a megfigyelés alatt történt):  

o a résztvevők által mondottak, a résztvevők nem-verbális viselkedése,  
o a résztvevők közötti kapcsolati események,  
o a megfigyelőre adott reakciók történések, kamerázás körülményei (ha 

volt) 
 Milyen érzéseim, gondolataim támadtak a megfigyelt események alatt. 
 Milyen tapasztalatom volt a kamerázással (ha volt). 
 Milyen benyomásokkal fejeztem be a megfigyelést. 

 
3. A megfigyelt események leírása a video alapján (ha készült videofelvétel). 
 Az emlékezetből történ leírás után írja le az eseményeket részletesen, a video 

visszanézésével. 
 A leírást követően a következő szempontok alapján elemezze:  

o Mely részletekre emlékezett ugyanúgy, mint ahogy azt a videón is 
látta? 

o Mi az, ami kimaradt az emlékezetből történt leírásból. 
o Mi az, amire másképp emlékezett? 
o Mely eseményeket "értelmezte át" a videón látottak alapján. 

 
A jegyzőkönyvben és a dolgozatban nem szerepelhetnek olyan személyes 
adatok, amik a megfigyelt személyek személyazonosságát felismerhetővé 
tennék. 
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Formai szempontok 
 
A dolgozat címe:  
 Csecsemő- és kisgyermek-megfigyelés gyakorlata 
 Név (megfigyelőé) és a dolgozat beadásának dátuma az első oldalon. 
 A képzés neve legyen feltüntetve az 1. oldalon. 

 
 Terjedelem: 5-7 oldal  
 A részletes jegyzőkönyveket (pl. átfogó leírás, vagy a videóról történt leírás) 

mellékletbe lehet tenni, ha túl terjedelmesek. 
 Oldalszámozás: az oldal alján középen. 
 Formázás és betűméret: Times New Roman, 12-es betűméret, sorkizárt 

formázás. 
 
Leadás módja és határideje: 
 Elektronikusan és nyomtatva is a gyakorlatvezetőnek. 
 A file neve tartalmazza a hallgató nevét, a dolgozat témáját és az elkészülés 

dátumát: például: KisVirag_megfigyelesgyak_2019_02_23 
 Leadási határidő: 2019. február utolsó gyakorlati alkalma. 

 
Etikai szempontok és követelmények: 
 
 A jegyzőkönyvben és a dolgozatban nem szerepelhetnek olyan személyes 

adatok, amik a megfigyelt személyek személyazonosságát felismerhetővé 
tennék. 

 
Amennyiben készült videofelvétel, úgy a következő szempontoknak kell 
figyelembe venni: 
 
 A videofelvételhez a szülők engedélyét és beleegyezését kell kérni. 
 A beleegyezésre és szülői engedélyre lehetőség szerint az intézményben 

szokásos eljárás szerint kerüljön sor. 
 Amennyiben ilyen eljárás nincs, de a szakember meg tudná oldani a 

videofelvétel készítését, akkor a képzésben rendelkezésére tudunk bocsátani 
olyan beleegyező mintákat, amelyek alapján el tud készíteni a szakember egy, 
az intézmény profiljának megfelelő tájékoztató-beleegyező nyilatkozatot. 

 
 Az elkészült videofelvételt a gyakorlatvezető láthatja, amiről tájékoztatni kell a 

családot, akiről a felvétel készül. 
 Az elkészült felvételt a gyakorlatvezető nem őrizheti meg: visszaadja a felvétel 

készítőjének. 
 
 
Összeállította: 
Hámori Eszter 
2018. november. 

xxx 
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