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Készítette : Béke Általános Iskola 

1. kompetenciaterület 

                                                                               Pedagógiai módszertani felkészültség 
 

Önértékelési szempont 

 

Elvárás 

 

Belső elvárás 

(melyik intézményi dokumentumban található?) 

Átfogalmazott belső 

elvárás 

(melyik intézményi 

dokumentumba kerül 

az átfogalmazott 

belső elvárás?) 

 

Új belső elvárás 

(melyik intézményi 

dokumentumba kerül?) 

Milyen a módszertani 

felkészültsége?  

Milyen módszereket 

alkalmaz a tanítási 

órákon és egyéb 

foglalkozásokon? 

Alapos, átfogó és 

korszerű 

szaktudományos és 

szaktárgyi tudással 

rendelkezik.  

  Rendelkezzen 
színvonalas, korszerű 
szaktudással, pedagógiai 
ismeretrendszerrel. 
 

 A szaktárgynak és a 

tanítási helyzetnek 

megfelelő, változatos 

oktatási módszereket, 

taneszközöket 

alkalmaz. 

  A tanítási órák 

tervezésénél és 

szervezésénél változatos 

oktatási módszereket, 

taneszközöket alkalmaz. 

 Tanítványait önálló 

gondolkodásra, a 

tanultak alkalmazására 

neveli.  

 

  Tanítványait önálló 

gondolkodásra, a tanultak 

alkalmazására neveli. A 

problémamegoldó 

(értelmes, kreatív, kritikai) 

gondolkodás fejlesztése a 



pedagógus kiemelt 

feladata. 

 Tanítványaiban 
kialakítja az online 
információk 
befogadásának, 
feldolgozásának, 
továbbadásának 
kritikus, etikus módját.  

Erősítse a digitális írástudás készségeit, hogy a tanulók 

képesek legyenek az IKT technológiák által közvetített tartalmak 

magabiztos, kritikus és etikus használatára mind a társas 

kapcsolatok, mind a munka, mind a kommunikáció mind a 

szabadidő terén. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP.17. 

  

 Az alkalmazott 
pedagógiai módszerek 
a 
kompetenciafejlesztést 
támogatják.  
 

A kulcskompetenciák fejlesztésével kiterjessze és elmélyítse a 

tanulók általános műveltségét.  Az iskolában folyó nevelő és 

oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP.16. 

 

A kompetencia alapú oktatással, a tanulók tevékeny 

részvételére alapozó tanítás- és tanulásszervezési eljárásokkal 

növelje a tanulási motivációt, és járuljon hozzá a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

megvalósulásához. Az iskolában folyó nevelő és oktató 

munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP.17. 

 

 

 

Ismeri és alkalmazza-e 

a tanulócsoportoknak, 

különleges 

bánásmódot 

igénylőknek megfelelő, 

változatos 

módszereket? 

Felméri a tanulók 

értelmi, érzelmi, 

szociális és erkölcsi 

állapotát. Hatékony 

tanuló-megismerési 

technikákat alkalmaz. 

  A pedagógus oktató-
nevelő, 
személyiségfejlesztő 
munkáját a tanuló 
hatékony megismerését 
szolgáló eszközök 
alkalmazásával 
megállapított értelmi, 
érzelmi, szociális és 
erkölcsi állapotára  
alapozva végzi. 

 A differenciálás 
megfelelő módja, 
formája jellemző.  
 

  Az egész gyermeki 
személyiség harmonikus 
fejlesztéséhez az egyéni 



bánásmód, a 
differenciálás módszereit 
alkalmazza.  

 Az elméleti ismeretek 
mellett a tanultak 
gyakorlati 
alkalmazását is 
lehetővé teszi.  

  Az elméleti ismeretek 

mellett a tanultak 

gyakorlati alkalmazását is 

lehetővé teszi. 

 Alkalmazza a 
tanulócsoportoknak, 
különleges 
bánásmódot 
igénylőknek megfelelő, 
változatos 
módszereket. 
 

Intézményünknek egyszerre kell eleget tennie a társadalmi 
leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás 
feladatainak, a sajátos nevelési igényű – továbbiakban SNI–, 
gyermekek integrált nevelésének-oktatásának, valamint a 
kiemelkedő képességű gyermekek kibontakoztatásának és 
továbbfejlesztésének.   Partnereink elvárásai, igényei PP. 7. 

 

A kompetencia alapú oktatással, a tanulók tevékeny 

részvételére alapozó tanítás- és tanulásszervezési eljárásokkal 

növelje a tanulási motivációt, és járuljon hozzá a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

megvalósulásához. Az iskolában folyó nevelő és oktató 

munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP.17. 

  

 A pedagógus az 
életkori sajátosságok 
figyelembe vételével 
választja meg az órán 
alkalmazott 
módszereket. 

Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve: a 

tanulók szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, 

társadalom) közösség tagjai. A közösségek biztosítanak terepet 

– a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett 

– a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó 

képességének, egyéni sajátosságainak fejlesztéséhez, 

kibontakoztatásához. A tanítási-tanulási folyamatban 

érvényesülő didaktikai alapelvek PP.15. 

   
 

 



Hogyan értékeli az 

alkalmazott módszerek 

beválását? Hogyan 

használja fel a mérési 

és értékelési 

eredményeket saját 

pedagógiai 

gyakorlatában? 

Felhasználja a mérési 

és értékelési 

eredményeket saját 

pedagógiai 

gyakorlatában.  

 
 

  Pedagógiai tevékenységét 

a helyi tanterv értékelési 

rendszere alapján 

folyamatosan ellenőrzi, 

értékeli, s az eredmények 

alapján javítja, fejleszti 

pedagógiai munkáját. 

 Pedagógiai 

munkájában nyomon 

követhető a PDCA-

ciklus.  

  Pedagógiai munkájában 

nyomon követhető a 

PDCA-ciklus.  

 Alkalmazott módszerei 
a tanítás-tanulás 
eredményességét 
segítetik.  

A célok megvalósulását szolgáló módszerek, szervezési 
módok, tanulás-szervezési eljárások: tevékenykedtetésre épülő 
tanulásszervezés. Tanulásszervezési eljárások PP. 27. 

 

  

Hogyan, mennyire 

illeszkednek az általa 

alkalmazott módszerek 

a tananyaghoz? 

A rendelkezésére álló 
tananyagokat, 
eszközöket – a 
digitális anyagokat és 
eszközöket is – ismeri, 
kritikusan értékeli és 
megfelelően használja. 
 

  A pedagógus kötelessége 
a szakterületén 
megtalálható 
tananyagokat, eszközöket 
megismerni, kritikusan 
értékelni, s a pedagógiai 
céljainknak, s a 
munkaközösség által 
felállított elvárásoknak, 
valamint az adott tanulói 
közösségnek megfelelően 
kiválasztani, alkalmazni. 

 Fogalomhasználata 
pontos, következetes.  

  Fogalomhasználata 

pontos, következetes. 



 Kihasználja a 
tananyag kínálta belső 
és külső kapcsolódási 
lehetőségeket (a 
szaktárgyi 
koncentrációt). 

Koncentráció elve: adott tantárgy, műveltségi terület tanítása 

során alkalmazkodás és építés a korábban, illetve eltérő 

műveltségi területekről, más tantárgyból elsajátított tudásra. A 

tanítási-tanulási folyamatban érvényesülő didaktikai 

alapelvek PP.15. 

  

 Rendelkezik a 
szaktárgy tanításához 
szükséges tantervi és 
szakmódszertani 
tudással.  
  
 

   A pedagógus feladata a 
szakmai és pedagógiai 
tudásának állandó 
gyarapítása, a szaktárgya 
körébe tartozó új 
tudományos eredmények 

megismerése és a 

módszertani fejlesztések 

körében való tájékozódás. 

 Pedagógiai munkája 
során képes építeni a 
tanulók más 
forrásokból szerzett 
tudására. 

  Pedagógiai munkája 

során képes építeni a 

tanulók más forrásokból 

szerzett tudására. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



Készítette:  

2. kompetenciaterület:  

                   Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 
 

 

Önértékelési szempont 

 

Elvárás 

 

Belső elvárás  

(melyik intézményi dokumentumban található?) 

Átfogalmazott belső 
elvárás  

(melyik intézményi 
dokumentumba kerül 

az átfogalmazott 
belső elvárás?) 

 

Új belső elvárás  

(melyik intézményi 
dokumentumba kerül?) 

Milyen a pedagógiai 
tervező munkája: 
tervezési 
dokumentumok, 
tervezési módszerek, 
nyomon követhetőség, 
megvalósíthatóság, 
realitás? 

Pedagógiai munkáját 
éves szinten, tanulási-
tanítási (tematikus) 
egységekre és órákra 
bontva is megtervezi. 

A pedagógus feladata a tanítási órákra való felkészülés.   A 
pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai 
PP. 44. 
 

 Éves szintre készült 
dokumentumai logikusan, 
tervszerűen felépítettek, 
folyamatjellegűek és a 
helyi tanterv elvárásainak 
megfelelnek.  

 Komplex módon veszi 
figyelembe a 
pedagógiai folyamat 
minden lényeges 
elemét: a tartalmat, a 
tanulók előzetes 
tudását, motiváltságát, 
életkori sajátosságait, 
az oktatási környezet 
lehetőségeit, korlátait 
stb. 

  Komplex módon veszi 
figyelembe a pedagógiai 
folyamat minden lényeges 
elemét. 

 Tudatosan tervezi a 
tanóra céljainak 
megfelelő stratégiákat, 
módszereket, 
taneszközöket. 

A pedagógus feladata a tanítási órákra való felkészülés.   A 
pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai 
PP. 44. 

 Az oktatási és nevelési 
metodikát az előre 
meghatározott céloknak 
megfelelően határozza 
meg, és változatos 
módszereket használ. 



 Többféle módszertani 
megoldásban 
gondolkodik. 

  A tudományos és a 
gyakorlati élet módszereit 
egyaránt alkalmazza, 
vállalkozik új eljárási 
módok kialakítására, 
hangsúlyt fektetve az 
innovatív módszerekre.  

Hogyan viszonyul 
egymáshoz a tervezés 
és megvalósítás?  

Az órát a cél(ok)nak 
megfelelően, logikusan 
építi fel. 

   A tanóráit logikusan, a 
céloknak alárendelve építi 
fel. 

 A tanulók 
tevékenységét, a 
tanulási folyamatot 
tartja szem előtt. 

Az intézmény fontos eszközként alkalmazza a projektoktatást 
minden nevelési területen, alsó- és felső tagozaton.  
A projektoktatás a megismerés fő forrásává a gyerek 
tapasztalatát, érdeklődését, tevékenységét teszi.  
A hagyományos tanítási stratégiákkal szemben nem a 
tananyaghoz rendeli hozzá a gyereket, hanem a gyerekhez 
rendeli hozzá a tananyagot. A projekt pedagógiában a gyerek 
elsősorban fejlődik, és nem fejlesztik.  Projektoktatás  PP. 598. 

 A tanulói tevékenység, a 
tanulói tevékenykedtetés 
kiemelt szerepet kap a 
tanítási óráin. 
 

 Tudatosan törekszik a 
tanulók motiválására, 
aktivizálására. 

  Dokumentumaiban, 
tanóráin tudatosan 
határozza meg a külső és 
belső motiválás 
lehetőségeit, az 
érdeklődés 
fenntartásának 
módszereit. 

 Terveit az óra 
eredményességének 
függvényében 
felülvizsgálja. 

  Tevékenysége 
eredményeit önkritikusan 
elemzi, és ennek 
megfelelően alakítja a 
további oktatási feladatait. 



A tervezés során 
hogyan érvényesíti a 
Nemzeti alaptanterv és 
a pedagógiai program 
nevelési céljait, 
hogyan határoz meg 
pedagógiai célokat, 
fejlesztendő 
kompetenciákat? 

A célok 
tudatosításából indul 
ki. A célok 
meghatározásához 
figyelembe veszi a 
tantervi előírásokat, az 
intézmény pedagógiai 
programját. 
 

  A Pedagógiai Programban 
és a NAT-ban 
megtalálható tantervi 
célokat figyelembe veszi 
az óratervezés során. 

 

Hogyan épít tervező 
munkája során a 
tanulók előzetes 
tudására és a 
tanulócsoport 
jellemzőire? 

Célszerűen használja 
a digitális, online 
eszközöket. 

  A nevelés céljainak 
megfelelően szakszerűen 
és adaptívan használja a 
hagyományos és a 
digitális eszközöket. 

 Használja a szociális 
tanulásban rejlő 
lehetőségeket.  

  A csoport- és a 
közösségfejlesztést 
alapelvekre építi, a társas 
kapcsolatok fejlesztését a 
közösségi folyamatok 
dinamikáját kihasználva 
valósítja meg. 

 Alkalmazza a 
differenciálás elvét.  

  A differenciált nevelés-
oktatás alapelveit 
alkalmazza: egységesség 
és differenciálás, 
adaptivitás. A 
differenciálás szintjei 
elkülönülnek a pedagógiai 
munkában. 

 

  
 
 
 



Készítette: Magyar Ilona Általános Iskola  

3. kompetenciaterület:  

                                                              Tanulás támogatása 
 

 

Önértékelési szempont 

 

Elvárás 

 

Belső elvárás 

 (melyik intézményi dokumentumban található?) 

Átfogalmazott belső 
elvárás  

(melyik intézményi 
dokumentumba kerül 

az átfogalmazott 
belső elvárás?) 

 

Új belső elvárás 

 (melyik intézményi 
dokumentumba kerül?) 

Mennyire tudatosan, 
az adott helyzetnek 
mennyire megfelelően 
választja meg és 
alkalmazza a 
tanulásszervezési 
eljárásokat? 

Figyelembe veszi a 
tanulók aktuális fizikai, 
érzelmi állapotát, és 
szükség esetén 
igyekszik változtatni 
előzetes tanítási 
tervein.  
 

A tanítási-tanulási folyamatban érvényesüljön a: 

• Szemléletesség elve: a befogadást, az elsajátítást előtérbe 

helyező korszerű tanulásszervezési és módszertani eljárások 
alkalmazása, mint kooperatív technikák, szabad tanulás 

stb. A tanítási-tanulási folyamatban érvényesülő didaktikai 
alapelvek PP. 15. 

• Motiváció elve: a tanulók érdeklődésének felkeltése és 

folyamatos fenntartása. A tanítási-tanulási folyamatban 
érvényesülő didaktikai alapelvek PP. 15. 

• Aktivizálás elve: a tanulói aktivitás kiváltása, és fenntartása 

tanulás tanítása módszerének alkalmazásával. A tanítási-
tanulási folyamatban érvényesülő didaktikai alapelvek PP. 

15. 

  

Hogyan motiválja a 
tanulókat? Hogyan 
kelti fel a tanulók 
érdeklődését, és 
hogyan köti le, tartja 
fenn a tanulók 
figyelmét, 
érdeklődését? 

Épít a tanulók 
szükségleteire, 
céljaira, igyekszik 
felkelteni és 
fenntartani 
érdeklődésüket.  
 

A nevelő-oktató munka célja, hogy magas színvonalú és 
sokszínű tapasztalatszerzéssel növelje a tanulók 
alkalmazásképes tudását, hogy sokoldalúan tájékozottak 
legyenek. Ennek érdekében előnyben részesíti a kooperatív 
tanulási formákat, amelyekben meghatározó a 
kezdeményezőkészség, a másokkal történő hatékony 
együttműködés, valamint a saját munkájukért, cselekedetükért 
érzett felelősség.  Az iskolában folyó nevelő és oktató munka 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP. 16. 

  



Hogyan fejleszti a 
tanulók gondolkodási, 
probléma-megoldási 
és együttműködési 
képességét? 

Felismeri a tanulók 
tanulási problémáit, 
szükség esetén 
megfelelő szakmai 
segítséget kínál 
számukra.  
 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka célja, hogy a 
kompetencia alapú oktatással, a tanulók tevékeny részvételére 
alapozó tanítás- és tanulásszervezési eljárásokkal növelje a 
tanulási motivációt, és járuljon hozzá a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 
megvalósulásához. Az iskolában folyó nevelő és oktató 
munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP. 17.  

  

Kihasználja a 
tananyagban rejlő 
lehetőségeket a 
tanulási stratégiák 
elsajátítására, 
gyakorlására.  

A célok megvalósulását lehetővé tevő tevékenységek: 

• a tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre 
törekvés tevékenység-rendszerének biztosítása, 

• élet közeli tanulási környezet kialakítása,  

• a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának 
alkalmazása. A célok megvalósulását lehetővé tevő 
tevékenységek PP. 17.  

  

Milyen tanulási teret, 
tanulási környezetet 
hoz létre a tanulási 
folyamathoz? 

Pozitív 
visszajelzésekre 
épülő, bizalommal teli 
légkört alakít ki, ahol 
minden tanuló 
hibázhat, ahol 
mindenkinek 
lehetősége van a 
javításra.  
 

A tanítási-tanulási folyamatban érvényesülő didaktikai 
alapelvek:  

• A pedagógus vezető szerepe: az egyenrangúság elvével 
összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a 
pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának 
kibontakozásában, tevékenységeik megszervezésében, 
személyiségük fejlődésének formálásában.  

• Bizalom elve: bizalom, megértés, tisztelet a tanuló 
személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok 

kialakítására. A tanítási-tanulási folyamatban érvényesülő 
didaktikai alapelvek PP. 15. 

  

A tanulást támogató 
környezetet teremt 
például a tanterem 
elrendezésével, a 
taneszközök 
használatával, a 
diákok 
döntéshozatalba való 
bevonásával. 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka célja, hogy magas 
színvonalú és sokszínű tapasztalatszerzéssel növelje a tanulók 
alkalmazásképes tudását, hogy sokoldalúan tájékozottak 
legyenek. Ennek érdekében előnyben részesíti a kooperatív 
tanulási formákat, amelyekben meghatározó a 
kezdeményezőkészség, a másokkal történő hatékony 
együttműködés, valamint a saját munkájukért, cselekedetükért 
érzett felelősség. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP. 16.  

  



Hogyan alkalmazza a 
tanulási folyamatban 
az információ-
kommunikációs 
technikákra épülő 
eszközöket, a digitális 
tananyagokat? 
Hogyan sikerül a 
helyes arányt 
kialakítania a 
hagyományos és az 
információ-
kommunikációs 
technológiák között? 

Tanítványaiban 
igyekszik kialakítani az 
önálló ismeretszerzés, 
kutatás igényét. 
Ösztönzi a tanulókat az 
IKT-eszközök 
hatékony használatára 
a tanulás 
folyamatában. 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka célja, hogy: 
erősítse a digitális írástudás készségeit, hogy a tanulók képesek 
legyenek az IKT technológiák által közvetített tartalmak 
magabiztos, kritikus és etikus használatára mind a társas 
kapcsolatok, mind a munka, mind a kommunikáció mind a 
szabadidő terén Az iskolában folyó nevelő és oktató munka 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP. 17. 

  

Megfelelő útmutatókat 
és az önálló 
tanuláshoz szükséges 
tanulási eszközöket 
biztosít a tanulók 
számára, például 
webes felületeket 
működtet, amelyeken 
megtalálhatók az 
egyes feladatokhoz 
tartozó útmutatók és a 
letölthető anyagok.  
 

Fejlessze ki a tanulókban az új információs rendszerben való 
eligazodni tudást, és az IKT használatát! Segítse a tanulók 
kezdeményezéseit!  A szaktanárok közösségfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatai PP. 41. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Készítette:  

4. kompetenciaterület 

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 

 

 

Önértékelési szempont 

 

Elvárás 

 

Belső elvárás  

(melyik intézményi dokumentumban található?) 

Átfogalmazott belső 

elvárás (melyik 

intézményi 

dokumentumba kerül 

az átfogalmazott belső 

elvárás?) 

 

Új belső elvárás  

(melyik intézményi 

dokumentumba kerül?) 

Hogyan méri fel a 

tanulók értelmi, 

érzelmi, szociális és 

erkölcsi állapotát? 

Milyen hatékony 

tanuló-megismerési 

technikákat alkalmaz? 

A tanulói 
személyiség(ek) 
sajátosságait 
megfelelő 
módszerekkel, 
sokoldalúan tárja fel.  
 

Tapasztalatszerzés elve: lehetőség teremtése a nevelés-
oktatás folyamatában a tanulók számára tevékenykedésen 
keresztül a saját tapasztalatok megszerzésére, 
rendszerezésére, általánosítására. A tanítási-tanulási 
folyamatban érvényesülő didaktikai alapelvek PP. 15. 

  

Hogyan jelenik meg az 

egyéni fejlesztés, a 

személyiségfejlesztés a 

pedagógiai 

munkájában, a 

tervezésben (egyéni 

képességek, 

adottságok, fejlődési 

ütem, szociokulturális 

háttér)? 

Munkájában a 
nevelést és az oktatást 
egységben szemléli és 
kezeli.  
 

A tananyagot a pedagógiai fejlesztés eszközeként sajátíttatjuk 
el a gyermekekkel. A nevelőmunka pedagógiai alapelvei, 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP. 14. 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésekor feladata: Az 
önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 
vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a 
céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. Az emberi 
együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 
fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség 
kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció 
elsajátítása. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 
pedagógiai feladatok PP.32. 

  



 

Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és 
testi fejlődésüket. A pedagógusok helyi feladatai, az 
osztályfőnökök feladatai PP. 44. 

 A tanuló(k) 
személyiségét nem 
statikusan, hanem 
fejlődésében szemléli.  
 

A pedagógus vezető szerepe: az egyenrangúság elvével 
összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a 
pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának 
kibontakozásában, tevékenységeik megszervezésében, 
személyiségük fejlődésének formálásában. A tanítási-tanulási 
folyamatban érvényesülő didaktikai alapelvek PP. 15. 

  

 A tanuló(k) teljes 
személyiségének 
fejlesztésére, 
autonómiájának 
kibontakoztatására 
törekszik.  

Iskolánk pedagógiai programjának alapja egy olyan közös 
gondolkodás, amelyben a tanulók egész személyiségének 
fejlődése, fejlesztése áll a középpontban: figyelembe véve azt, 
hogy a nevelés-oktatás színtere nem csak az iskola, hanem 
elsősorban a család, valamint a társadalmi élet és tevékenység 
számtalan egyéb fóruma is. Tanulóink legyenek ebben a 

közegben is tájékozottak, és tudják önmagukat képviselni. A 
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
PP.29. 

  

 Felismeri a tanulók 

tanulási vagy 

személyiségfejlődési 

nehézségeit, és képes 

számukra segítséget 

nyújtani - vagy a 

megfelelő 

szakembertől 

segítséget kérni. 

Arra törekszünk, hogy támogassuk a gyermekeket hátrányaik 

leküzdésében, hogy képessé váljanak felnőttként önállóan 

megtalálni helyüket a társadalomban. Az oktató-nevelőmunka 

pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

PP. 14. 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a 
kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a 
tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 
figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni 
fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási 
folyamatban. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal 
kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje PP. 55-
56. 

  

 Reálisan és 

szakszerűen elemzi és 

értékeli saját 

  Reálisan és szakszerűen 

elemzi és értékeli saját 

gyakorlatában az egyéni 



gyakorlatában az 

egyéni bánásmód 

megvalósítását. 

bánásmód 

megvalósítását. 

Milyen módon 

differenciál, hogyan 

alkalmazza az adaptív 

oktatás gyakorlatát? 

Csoportos tanítás 
esetén is figyel az 
egyéni szükségletekre 
és a tanulók egyéni 
igényeinek megfelelő 
stratégiák 
alkalmazására.  
 

Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált 
foglalkoztatásuk, fejlesztésük biztosítása és „menedzselése”, a 
kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása. A célok 
megvalósulását szolgáló módszerek, szervezési módok, 
tanulás-szervezési eljárások: PP 28. 
 
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a 
kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a 
tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 
figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni 
fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási 
folyamatban. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal 
kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje PP.55. 

 

  

 A tanuló hibáit, 

tévesztéseit, mint a 

tanulási folyamat 

részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő 

módon reagál rájuk. 

Az iskola pszichés klímája legyen szeretetteljes és toleráns, 
ahol a követelés és támogatás összhangban vannak 
egymással, ahol az elismerések száma meghaladja az 
elmarasztalásét, s ahol minden tanuló megkapja az igényeinek, 
életkorának, képességeinek, adottságainak megfelelő nevelést, 
oktatást, fejlesztést. Az iskolában folyó nevelő és oktató 
munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP 16. 

  

Milyen terv alapján, 

hogyan foglalkozik a 

kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal, ezen 

belül a sajátos nevelési 

igényű, a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő, a 

kiemelten tehetséges 

tanulókkal, illetve a 

Különleges 

bánásmódot igénylő 

tanuló vagy 

tanulócsoport számára 

hosszabb távú 

fejlesztési terveket 

dolgoz ki, és ezeket 

hatékonyan meg is 

valósítja. 

A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl 
gyógypedagógus vezetésével – habilitációs, rehabilitációs 
fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 
terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. Kiemelt 
figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje PP.56. 

 

  



hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulókkal? 

 Az általános 

pedagógiai 

célrendszert és az 

egyéni 

szükségletekhez 

igazodó fejlesztési 

célokat egységben 

kezeli. 

Egyenrangúság elve: a nevelés-oktatás két alapvető tényezője 

a pedagógus és a gyermek egyenrangú félként vesz részt a 

folyamatban. A tanuló a nevelés-oktatásnak nem tárgya, hanem 

alanya. A tanítási-tanulási folyamatban érvényesülő 

didaktikai alapelvek PP. 15. 

Támogassa az egyéni képességek kibontakozását, az egyén 
tanulói terhelés a tanulói képességekhez igazodva növekedjék. 
A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai PP.25. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

5. kompetenciaterület 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 
 

Önértékelési szempont 

 

Elvárás 

 

Belső elvárás  

(melyik intézményi dokumentumban található?) 

Átfogalmazott belső 

elvárás  

(melyik intézményi 

dokumentumba kerül 

az átfogalmazott 

belső elvárás?) 

 

Új belső elvárás  

(melyik intézményi 

dokumentumba kerül?) 

Milyen módszereket, 

eszközöket alkalmaz a 

közösség belső 

struktúrájának 

feltárására? 

Tudatosan alkalmazza 

a közösségfejlesztés 

változatos módszereit. 

Biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések 

fejlesztésének segítésére! A szaktanárok 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai PP. 41. 

Kooperatív együttműködésből adódó feladatok, elvárások. A 

szaktanárok közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai 

PP41. 

Tanórákon kívüli - szükség esetén - iskolán kívüli 

közösségfejlesztő, szabadidős programokat 

(pl.osztálykirándulás, túra, színház, - múzeumlátogatás) 

szervez. Az osztályfőnök feladatai PP.45. 

Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség 

rétegződése, struktúrája. Megismeri a tanulók családi és 

szociális körülményeit. Az osztályfőnök feladatai. PP. 48. 

       

       

 

Hogyan képes olyan 

nevelési, tanulási 

környezet 

kialakítására, 

Óráin harmóniát, 

biztonságot, elfogadó 

légkört teremt.  

 

A pedagógus vezető szerepe: az egyenrangúság elvével 

összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a 

pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának 

kibontakozásában, tevékenységeik megszervezésében, 

  



amelyben a tanulók 

értékesnek, 

elfogadottnak 

érezhetik magukat, 

amelyben megtanulják 

tisztelni, elfogadni a 

különböző kulturális 

közegből, a különböző 

társadalmi rétegekből 

jött társaikat, a 

különleges 

bánásmódot igénylő, 

és a hátrányos 

helyzetű tanulókat is? 

személyiségük fejlődésének formálásában.  A tanítási-tanulási 

folyamatban érvényesülő didaktikai alapelvek PP.15. 

 

 Tanítványait egymás 

elfogadására, 

tiszteletére neveli. 

A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált 

nevelésére. Az SNI tanulók beilleszkedésének segítése, és a 

másság elfogadása a tanulói közösségben.  A szaktanárok 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai. PP. 41. 

 

 

                        

 

 Munkájában 

figyelembe veszi a 

tanulók és a 

tanulóközösségek 

eltérő kulturális, illetve 

társadalmi háttéréből 

adódó sajátosságait. 

Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, 

vallások; a másság iránt, becsülje meg ezeket. Kezelje 

egyformán a más nemzetiségű gyermekeket, SNI-s tanulókat! A 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok PP.40. 

 

 

 

 

 

 A tanulók közötti 

kommunikációt, 

véleménycserét 

ösztönzi, fejleszti a 

tanulók vitakultúráját.  

 

Állítsa a kommunikációs kultúra középpontjába a vélemények, 

érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a 

képességeit! A szaktanárok közösségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatai PP. 41. 

Alakítsák ki a tanulókban, hogy képesek önellenőrzésre, 

önkritikára, egymás segítésére, segítő szándékú ellenőrzésre!  

 

 

 

 

 



A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

PP.40. 

 

 Értékközvetítő 

tevékenysége tudatos. 

Együttműködés, 

altruizmus, nyitottság, 

társadalmi 

érzékenység, más 

kultúrák elfogadása 

jellemzi. 

Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, 

vallások; a másság iránt, becsülje meg ezeket. Kezelje 

egyformán a más nemzetiségű gyermekeket, SNI-s tanulókat!  

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

PP.40. 

Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz 

igazodó értékrend kialakítást és elfogadását. Az osztályfőnök 

feladatai PP.45. 

A közösségfejlesztés során az intézményben foglalkoztatott 

valamennyi dolgozónak feladata van: mert megjelenésével, 

viselkedésével, cselekedeteivel, beszédstílusával, társas 

kapcsolataival mindenki példát állít a tanulók elé!   A 

szaktanárok közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai 

PP.41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan jelenik meg a 

közösségfejlesztés a 

pedagógiai 

munkájában (helyzetek 

teremtése, eszközök, 

az intézmény 

szabadidős 

tevékenységeiben való 

részvétel)? 

Az együttműködést 

támogató, motiváló 

módszereket alkalmaz 

mind a szaktárgyi 

oktatás keretében, 

mind a szabadidős 

tevékenységek során. 

Kooperatív együttműködésből adódó feladatok, elvárások. A 

szaktanárok közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai 

PP41. 

Minden tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek 
a közösségbe való harmonikus kapcsolatok kialakításához 
elengedhetetlenek.  

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok PP.40. 

 

Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és 

testi fejlődésüket. Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai 

elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és elfogadását. Az 

osztályfőnök feladatai PP.45. 

Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli 

közösségfejlesztő, szabadidős programokat 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



(pl.osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) 

szervez.  Az osztályfőnök feladatai PP.45. 

A tanulási tevékenységek közben, és tanulói közösségben 
való élet során fejlessze a tanulók önismeretét, 
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 
szolidaritás érzését, empátiáját.  A nevelő-oktató munka 
feladatai PP.23. 

 

 Az együttműködés, 

kommunikáció 

elősegítésére online 

közösségeket hoz 

létre, ahol 

értékteremtő, 

tevékeny, követendő 

mintát mutat a 

diákoknak a digitális 

eszközök funkcionális 

használatának terén. 

Fejlessze ki a tanulókban az új információs rendszerben való 

eligazodni tudást, és az IKT használatát! Segítse a tanulók 

kezdeményezéseit!   A szaktanárok közösségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatai PP.41. 

 

 

 Az e-napló használata a 

kommunikáció 

elősegítésére. 

Melyek azok a 

probléma-megoldási 

és konfliktuskezelési 

stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

Az iskolai, osztálytermi 

konfliktusok 

megelőzésére 

törekszik, például 

megbeszélések 

szervezésével, közös 

szabályok 

megfogalmazásával, 

következetes és 

kiszámítható 

értékeléssel. 

A tanulók munkájának rendszeres értékelése. A pedagógusok 

helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai PP.44. 

 

Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz 

igazodó értékrend kialakítást és elfogadását. Az osztályfőnök 

feladatai PP.45.  

  

 A csoportjaiban 

felmerülő 

konfliktusokat 

felismeri, helyesen 

Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók iskolai munkáját.  Az osztályfőnök feladatai 

PP.46. 

  



értelmezi, és 

hatékonyan kezeli. 

A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót 

először szóbeli figyelmeztetésben, majd írásbeli 

figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti Az 

osztályfőnök feladatai PP.46. 

Az osztályfőnökök nevelési feladatai közé tartoznak a 

stresszelhárítás, a konfliktuskezelő technikák megismertetése, 

gyakoroltatása is. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

pedagógiai feladatok PP. 35. 

 

 

 

 

    



 A szaktárgy ismereteit 

és speciális 

kompetenciáit mérő 

eszközöket 

(kérdőíveket, 

tudásszintmérő 

teszteket) készít. 

Pedagógusok helyi feladatai: kísérletek összeállítása, 

dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése. 

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai 

PP.44. 

  

 Céljainak megfelelően, 

változatosan és nagy 

biztonsággal 

választja meg a 

különböző értékelési 

módszereket, 

A tanulók minősítése az önmagához mért fejlődés alapján - 

visszajelzés a szülőknek, az iskolának a tanuló tudásáról, az 

esetleges hiányosságokról, - pedagógiailag az ellenőrzés 

legyen céltudatos, az értékelés pedig objektív, - folyamatos, 

rendszeres, tervszerű és aktuális, - kiszámítható, nem 

kampányszerű, sokoldalú, - módszertanilag változatos, - 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  

6. kompetenciaterület 

                  A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 
 

Önértékelési szempont 

 

Elvárás 

 

Belső elvárás 

 (melyik intézményi dokumentumban található?) 

Átfogalmazott belső 

elvárás 

 (melyik intézményi 

dokumentumba kerül 

az átfogalmazott 

belső elvárás?) 

 

Új belső elvárás 

 (melyik intézményi 

dokumentumba kerül?) 

Milyen ellenőrzési és 

értékelési 

formákat alkalmaz? 

Jól ismeri a szaktárgy 

tantervi 

követelményeit, és 

képes saját 

követelményeit ezek 

figyelembevételével és 

saját 

tanulócsoportjának 

ismeretében pontosan 

körülhatárolni, 

következetesen 

alkalmazni. 

A kulcskompetenciák fejlesztésével kiterjessze és elmélyítse a 

tanulók általános műveltségét, kialakítsa a tanulókban az 

élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, 

képességet, s a műveltségterületi/tantárgyi képzést a 

kompetenciafejlesztés szolgálatába állítsa.  Az iskolában folyó 

nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  
PP.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eszközöket. 

 

konkrét, objektív és igazságos, szükség esetén méltányos. 

Iskolai beszámoltatás, ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái PP.608. 

 

 

 

 Visszajelzései, 

értékelései világosak, 

egyértelműek, 

tárgyszerűek. 

  A szülőket  a tanulók 

egyéni haladásáról 

világosan, egyértelműen, 

tárgyszerűen tájékoztatja 

szóban/írásban . 

Mennyire támogató, 

fejlesztő szándékú az 

értékelése? 

A tanulás támogatása 

érdekében az órákon 

törekszik a folyamatos 

visszajelzésre. 

 

Az ellenőrzés és az azt követő értékelés: 

- természetes kísérője legyen a tanulási folyamatnak,  

- vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, a tantárgy 

jellegét, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését is,  

- ösztönző hatású, megerősítő jellegű, Iskolai beszámoltatás, 

ismeretek számonkérésének követelményei és formái PP. 

607-608. 

A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó 
megfigyelése önálló tevékenység közben; csoportmunkában 
való részvétel során. A folyamatos, fejlesztő célzatú szóbeli 
értékelés visszajelzést ad a tanuló számára munkájának 
eredményességéről, rendszeres tanulásra ösztönöz. Az 
értékelés elvei és eszközeik PP. 192. 

  

 Önállóan képes a 

tanulói munkák 

értékeléséből kapott 

adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a 

csoportos fejlesztés 

alapjaként használni, 

szükség esetén 

gyakorlatát 

módosítani. 

  A tanulók fejlesztése 

érdekében képes a tanulói 

munkák értékeléséből 

kapott adatokat elemezni, 

az aktuális igényeknek 

megfelelően módosítani 

az ismeretek tartalmát és 

mélységét, az alkalmazott 

módszereket 

megváltoztatni. 

 



 Értékeléseivel, 

visszajelzéseivel a 

tanulók fejlődését 

segíti. 

Az ellenőrzés és az azt követő értékelés: 

- vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, a tantárgy 

jellegét, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését is,  

- ösztönző hatású, megerősítő jellegű. Iskolai beszámoltatás, 

ismeretek számonkérésének követelményei és formái PP. 

607-608. 

 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni 

haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a 

tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel PP. 60. 

 

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden 

értékelő érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón 

kívül, a tanuló által átnyújtott ellenőrző könyvben is feltüntetni és 

azt dátummal, kézjeggyel ellátni. Szülői szervezet SZMSZ. 15. 

  

Milyen visszajelzéseket 

ad a tanulóknak? 

Visszajelzései 

támogatják-e a tanulók 

önértékelésének 

fejlődését? 

Pedagógiai 

munkájában olyan 

munkaformák és 

módszerek 

alkalmazására 

törekszik, amelyek 

elősegítik a tanulók 

önértékelési 

képességének 

kialakulását, 

fejlesztését 

  Olyan nevelési 

módszereket alkalmaz, 

melyek elősegítik a 

tanulók személyiség 

fejlődését, önértékelési  

képességének 

kialakulását és 

fejlesztését. 

 
 
 

 



Készítette (név): Zrínyi Ilona Általános Iskola 

7. kompetenciaterület 

                                                 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

Önértékelési 

szempont 

 

Elvárás 

 

Belső elvárás  

(melyik intézményi dokumentumban található?) 

Átfogalmazott belső 

elvárás  

(melyik intézményi 

dokumentumba kerül 

az átfogalmazott 

belső elvárás?) 

 

Új belső elvárás 

 (melyik intézményi 

dokumentumba kerül?) 

Szakmai és nyelvi 
szempontból 
igényes-e a 
nyelvhasználata (a 
tanulók életkorának 
megfelelő szókészlet, 
artikuláció, 
beszédsebesség 
stb.)? 

Munkája során 

érthetően és a 

pedagógiai céljainak 

megfelelően 

kommunikál. 

A kulturált nyelvhasználat és a tiszteleten alapuló kommunikáció 
alkalmazásának erősítése és megkövetelése. A célok 

megvalósulását lehetővé tevő tevékenységek PP.18. 
 

  

Milyen a tanulókkal 

az osztályteremben 

(és azon kívül) a 

kommunikációja, 

együttműködése? 

A tanuláshoz megfelelő 

hatékony és nyugodt 

kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki. 

A pedagógus vezető szerepe: az egyenrangúság elvével 
összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a 
pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának 
kibontakozásában, tevékenységeik megszervezésében, 
személyiségük fejlődésének formálásában.  A tanítási-tanulási 
folyamatban érvényesülő didaktikai alapelvek PP.15. 

  

 Kommunikációját 

minden partnerrel a 

kölcsönösség és a 

konstruktivitás jellemzi. 

A kulcskompetenciák (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi 
kommunikáció, matematikai kompetencia, 
természettudományos és technikai kompetencia, digitális 
kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, 
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia,  
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, a 
hatékony, önálló tanulás) fejlesztésével kiterjessze és 
elmélyítse a tanulók általános műveltségét, kialakítsa a 
tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való 
készséget, képességet, s a műveltségterületi/tantárgyi képzést 

  



a kompetenciafejlesztés szolgálatába állítsa. Az iskolában 
folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, 
eljárásai PP.16. 

 Tudatosan támogatja a 

diákok egyéni és 

egymás közötti 

kommunikációjának 

fejlődését. 

Tanulóink tanuljanak meg egymástól tanulni!           A 
közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok PP.40. 

 

  

Milyen módon 

működik együtt 

pedagógusokkal és a 

pedagógiai munkát 

segítő más 

felnőttekkel a 

pedagógiai 

folyamatban? 

A kapcsolattartás formái 

és az együttműködés 

során használja az 

infokommunikációs 

eszközöket és a 

különböző online 

csatornákat. 

A szülők szóbeli tájékoztatásának módja: 
- Intézményi tájékoztatás: az intézmény egészét érintő 
kérdésekben, 
o az intézményi szülői szervezet elnökén keresztül, 
o a honlapon, folyosói hirdetőtáblákon történő közzététellel, 
o alkalmi írásbeli tájékoztatás által. 
- Tagintézményre vonatkozó tájékoztatás: a tagintézményt 
érintő kérdésekben, 
o a tagintézmény szülői szervezetének elnökén keresztül, 
o a honlapon, folyosói hirdetőtáblákon történő közzététellel, 
o alkalmi írásbeli tájékoztatás által.   Szülői szervezet SZMSZ. 
14. 

 Az e-napló használata a 

többcsatornás 

kommunikáció 

elősegítésére. 

 A diákok érdekében 
önállóan, tudatosan és 
kezdeményezően 
együttműködik a 
kollégákkal, a szülőkkel, 
a szakmai partnerekkel, 
szervezetekkel. 
 

Az intézményben, a szülői jogok érvényesítése és a szülői 
kötelességek teljesítése érdekében szülői szervezet működik. A 
szülők az osztályok, a tagintézmények és az intézmény szintjén 
szervezett szülői szervezetek által gyakorolják az őket 
közösségileg illető jogokat. 
A tagintézményekben osztályonként, az osztályba járó tanulók 
szülei, a tanév időtartamára 2 – 2 fő képviselőt választanak 
maguk közül. Hatáskörükbe az adott osztályt érintő szülői jogok 
gyakorlása tartozik. A képviselők és az osztályfőnök 
folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással.                        
Szülői szervezet SZMSZ 13. 

  

 A szakmai 

munkaközösség 

munkájában 

kezdeményezően és 

aktívan részt vállal. 

Együttműködik 

A szakmai munkaközösségek feladata, a pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának 
szakmai segítése, továbbá szakmai és módszertani 
kérdésekben, az intézményben, tagintézményekben folyó 
nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, 
ellenőrzésének segítése. Szakmai munkaközösségek SZMSZ 
12. 

  



pedagógustársaival 

különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési 

eljárások (pl. 

projektoktatás, témanap, 

ünnepség, kirándulás) 

megvalósításában. 

Reális önismerettel 

rendelkezik-e? 

Jellemző-e rá a 

reflektív szemlélet? 

Hogyan fogadja a 

visszajelzéseket? 

Képes-e 

önreflexióra? Képes-

e önfejlesztésre? 

A megbeszéléseken, a 

vitákban, az 

értekezleteken 

rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a 

vitákban képes másokat 

meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

A szakmai munkaközösség feladata: 
- az előzőleg felsorolt döntési, véleményezési és javaslattételi 
jogkörök gyakorlása, 
- a szakterületet érintő tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
- a pedagógusok, különösen a pályakezdő pedagógusok egyéni 
munkájának támogatása. Szakmai munkaközösségek 
SZMSZ 12. 

 A megbeszéléseken, a 

vitákban, az 

értekezleteken 

rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a 

vitákban képes másokat 

meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

 Nyitott a szülő, a tanuló, 

az intézményvezető, a 

kollégák, a 

szaktanácsadó 

visszajelzéseire, 

felhasználja őket 

szakmai fejlődése 

érdekében. 

 
 

 Nyitott a szülő, a tanuló, az 

intézményvezető, a 

kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, 

felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében. 

 Iskolai tevékenységei 

során felmerülő/kapott 

feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet 

működési rendszerének 

megfelelő módon kezeli, 

intézi. 

  Iskolai tevékenységei 

során felmerülő/kapott 

feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet 

működési rendszerének 

megfelelő módon kezeli, 

intézi. 

 



 

Készítette: Városföldi Általános Iskola  

8. kompetenciaterület 

                                            Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

Önértékelési 

szempont 

 

Elvárás 

 

Belső elvárás  

(melyik intézményi dokumentumban található?) 

Átfogalmazott belső 

elvárás  

(melyik intézményi 

dokumentumba kerül 

az átfogalmazott 

belső elvárás?) 

 

Új belső elvárás  

(melyik intézményi 

dokumentumba kerül?) 

Saját magára 

vonatkozóan hogyan 

érvényesíti a 

folyamatos értékelés, 

fejlődés, továbblépés 

igényét? 

Saját pedagógiai 
gyakorlatát 
folyamatosan elemzi és 
fejleszti.  
 

Az előírt követelmények mellett személyes példamutatással 

törekszünk a tisztesség, becsület, szorgalom, tolerancia, 

szeretet, hagyománytisztelet, mint alapvető emberi értékek 

megerősítésére. A nevelőmunka pedagógiai alapelvei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP. 14. 

A nevelőtestület keresse a hatékony tanulást, az iskolai 

eredményességet biztosító önálló intézményi innovációk 

megvalósításának lehetőségeit, legyen nyitott a jó gyakorlatok 

átadására és átvételére, kapcsolódjon olyan szakmai 

csoportokhoz, amelyek lehetővé teszik a hálózati tanulást, a 

szervezetfejlesztés és minőségbiztosítás adaptációját. Az 

iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai PP. 17. 

  

 Tudatosan fejleszti 
pedagógiai 
kommunikációját.  
 

A pedagógusok, személyes megkereséssel, vagy elektronikus 
levélben fordulhatnak a nevelő-oktatómunkával összefüggő 
szakmai és módszertani kérdéseikkel a szakmai 
munkaközösség vezetőjéhez, vagy a munkaközösség erre 
kijelölt tagjához. Szakmai munkaközösségek SZMSZ 13. 

  

 Tisztában van szakmai 
felkészültségével, 
személyiségének 
sajátosságaival, és 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolja az állam 
fenntartói jogait. Elvárja tőlünk a magánérdeket a közérdekeivel 
összeegyeztetni képes emberek, felelős állampolgárok 
nevelését, és a nyugodt, folyamatosan fejlődőképes, a 

  



képes alkalmazkodni a 
szerepelvárásokhoz.  
 

társadalom újabb és újabb kihívásaihoz rugalmasan 
alkalmazkodó, közmegelégedésre történő működést. 
Partnereink elvárásai, igényei PP.5. 

 

- Közös pedagógia felfogásunk lényege a gyermekek, fiatalok 

harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének szolgálata, a 

gyermekek hozzásegítése ahhoz, hogy megtalálhassa a 

képességei és tehetsége kibontakoztatásának legoptimálisabb 

formáit és személyiség-fejlődésének legadekvátabb útjait. 

-- Fontosnak tartjuk, és kiemelt figyelmet fordítunk az átlag 

feletti általános vagy speciális képességekkel magas fokú 

kreativitással és erős motivációval rendelkező tanulókra, hogy 

megtalálhassák a tehetségüknek megfelelő életpályát, s 

képesek legyenek azt a közösség javára kamatoztatni. 

-Az intézmény pedagógusaira, egyéb dolgozóira és tanulóira 

egyaránt érvényes alapkövetelmény a viselkedés alapvető 

normáinak betartása. 

-Az előírt követelmények mellett személyes példamutatással 

törekszünk a tisztesség, becsület, szorgalom, tolerancia, 

szeretet, hagyománytisztelet, mint alapvető emberi értékek 

megerősítésére. A nevelőmunka pedagógiai alapelvei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP. 14. 

 
A pedagógus vezető szerepe: az egyenrangúság elvével 
összhangban a pedagógusnak vezető szerepe van a 
pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának 
kibontakozásában, tevékenységeik megszervezésében, 
személyiségük fejlődésének formálásában.  
Bizalom elve: bizalom, megértés, tisztelet a tanuló 
személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok 
kialakítására. A nevelőmunka pedagógiai alapelvei, céljai, 
feladatai, eszközei, eljárásai PP.15. 

Mennyire tájékozott 

pedagógiai 

Rendszeresen 
tájékozódik a 
szaktárgyára és a 

Magas színvonalú és sokszínű tapasztalatszerzéssel növelje a 
tanulók alkalmazásképes tudását, hogy sokoldalúan 
tájékozottak legyenek. Ennek érdekében előnyben részesíti a 

 

 

 



kérdésekben, hogyan 

követi a szakmában 

történteket? 

pedagógia tudományára 
vonatkozó legújabb 
eredményekről, 
kihasználja a 
továbbképzési 
lehetőségeket.  
 

kooperatív tanulási formákat, amelyekben meghatározó a 
kezdeményezőkészség, a másokkal történő hatékony 
együttműködés, valamint a saját munkájukért, cselekedetükért 
érzett felelősség.  Az iskolában folyó nevelő és oktató 
munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP.16. 
 
 
Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, A 
pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai 
PP.44. 

 

 Rendszeresen 
tájékozódik a digitális 
tananyagokról, 
eszközökről, az 
oktatástámogató 
digitális technológia 
legújabb eredményeiről, 
konstruktívan szemléli 
felhasználhatóságukat.  

Erősítse a digitális írástudás készségeit, hogy a tanulók 

képesek legyenek az IKT technológiák által közvetített 

tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatára mind a 

társas kapcsolatok, mind a munka, mind a kommunikáció mind 

a szabadidő terén Az iskolában folyó nevelő és oktató 

munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP.17. 

 

 

  

 Aktív résztvevője az 
online megvalósuló 
szakmai 
együttműködéseknek.  
 

Az intézmények közötti szakmai együttműködések, más 
referencia intézményekkel való együttműködések kialakítása. A 
pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási 
lehetőségeinek megteremtése, referenciaintézményi 
szolgáltatások végzése és igénybe vétele. A nevelő-oktató 
munka feladatai, eszközei, eljárásai PP.27. 

  Aktív résztvevője az 
online megvalósuló 
szakmai 
együttműködéseknek.  
 

 Élő szakmai 
kapcsolatrendszert 
alakít ki az intézményen 
kívül is.  
 

Az intézmények közötti szakmai együttműködések, más 

referencia intézményekkel való együttműködések kialakítása. A 

pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási 

lehetőségeinek megteremtése, referenciaintézményi 

szolgáltatások végzése és igénybe vétele. A nevelő-oktató 

munka feladatai, eszközei, eljárásai PP.27. 

 Intézményünk minden 

pedagógusa arra 

törekszik, hogy a 

tagintézményenkénti 

külső partnerekkel történő 

kapcsolattartás a nevelés 

és oktatás elősegítéséért 

az éves munkatervnek 

megfelelően történjen. 



Hogyan nyilvánul 

meg 

kezdeményezőképes-

sége, felelősség-

vállalása a 

munkájában? 

Munkájában alkalmaz új 
módszereket, 
tudományos 
eredményeket.  
 

Komplexitás elve: a biológiai, fiziológiai, pszichológiai és 
társadalmi törvényszerűségek folyamatos figyelembevétele és 
összehangolása a nevelés-oktatás során.  
Szemléletesség elve: a befogadást, az elsajátítást előtérbe 

helyező korszerű tanulásszervezési és módszertani eljárások 

alkalmazása, mint kooperatív technikák, szabad tanulás stb. A 

tanítási-tanulási folyamatban érvényesülő didaktikai 

alapelvek PP.15. 

 
Magas színvonalú és sokszínű tapasztalatszerzéssel növelje a 
tanulók alkalmazásképes tudását, hogy sokoldalúan 
tájékozottak legyenek. Ennek érdekében előnyben részesíti a 
kooperatív tanulási formákat, amelyekben meghatározó a 
kezdeményezőkészség, a másokkal történő hatékony 
együttműködés, valamint a saját munkájukért, cselekedetükért 
érzett felelősség. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PP.16. 

 

 

 

 

 Részt vesz intézményi 
innovációban, 
pályázatokban, 
kutatásban.  
 

A nevelőtestület keresse a hatékony tanulást, az iskolai 

eredményességet biztosító önálló intézményi innovációk 

megvalósításának lehetőségeit, legyen nyitott a jó gyakorlatok 

átadására és átvételére, kapcsolódjon olyan szakmai 

csoportokhoz, amelyek lehetővé teszik a hálózati tanulást, a 

szervezetfejlesztés és minőségbiztosítás adaptációját. Az 

iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai PP.17. 

 
Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, amely a helyi 

igényekhez igazodva, az egyéni fejlesztéseket, a nevelés-

oktatás eredményességének fokozását, az esélyegyenlőség 

kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést 

támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, 

tanulásszervezési módok kidolgozását, azok gyakorlati 

megvalósítását szolgálja. A nevelő-oktató munka feladatai, 

eszközei, eljárásai PP.27. 

 

  



Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon 
a nehezebb szociális körülmények között élő családok – 
elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 
részt tudjanak venni. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos 
pedagógiai feladatok PP.43. 

 

 


