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Fejleszthető területek felsorolása 
1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az aktuális pedagógiai 

     dokumentumok folyamatos 
     nyomon követése,  
     tanulmányozása, szélesebb 
     körű szaktárgyi módszerek, 
     újdonságok folyamatos 
     megismerése.tanulmányozás 
     a, szélesebb körű szaktárgyi 
     módszerek, újdonságok 
     folyamatos megismerése. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a Az adott pedagógiai  
megvalósításukhoz szükséges önreflexiók céloknak megfelelő  

     stratégiák, folyamatok, 
     munkaformák, módszerek, 
     eszközök pontosabb  
     megismerése a szaktárgyi 
     területen.  
3. A tanulás támogatása   IKT eszközök használatának 

     és lehetőségeinek szélesebb 
     körű felkutatása,  
     megismerése, a tanulókkal 
     való megismertetés  
     teljesebbé tétele.  

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód Nincs ilyen.  
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     
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, Nincs ilyen.  
fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-   
kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnök   

tevékenység      
6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók Nincs ilyen.  

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése   
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, Nincs ilyen.  

problémamegoldás      
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai Új   belépőként   a szakmai

fejlődésért    kooperációban történő
     részvétel aktívabbá tétele. 

      
A fejlesztési feladat célja, A 2019-ben lezajlott pedagógus  
indokoltsága:   önértékelés az alábbi összegzett  

     

    területen jelzett fejlesztési   



 lehetőségeket: 
  -   Az aktuális pedagógiai dokumentumok 
  folyamatos nyomon követése, 
  tanulmányozása, szélesebb körű szaktárgyi 
  módszerek, újdonságok folyamatos 
  megismerése.tanulmányozása, szélesebb körű 
  szaktárgyi módszerek, újdonságok folyamatos 
  megismerése. 
  -   Az adott pedagógiai céloknak megfelelő 
  stratégiák, folyamatok, munkaformák, 
  módszerek, eszközök pontosabb megismerése 
  a szaktárgyi területen. 
  -   Új belépőként a szakmai kooperációban 
  történő részvétel aktívabbá tétele. 
Fejlesztési feladat mérföldkövei, 1. Információ gyűjtés 
ellenőrzési pontjai: 2. Tanmenet ellenőrzés  

 3. Tanmenet átdolgozás 
 4. Új tanmenet bevezetése 

 5. Órákon, Naplókban, tanulói 
 füzetekben a megvalósítás 
 kimenetelének ellenőrzése. 
 6. Visszacsatolás-önértékelés. 

 7. Mindezek jegyzőkönyvben való 
 feladatonkénti rögzítése. 
A célok eléréséhez szükséges feladatok 1. 
A feladat: Szakirodalmi tájékozódás, 

 információgyűjtés. 
A feladat végrehajtásának Műhelymunka 

módszere:   
A feladat elvárt eredménye: Az aktuális pedagógiai programok nyomon követése, 

 tájékozódás. 
 A szaktárgyi pedagógiai és módszertani források alapos 
 felkutatása. 
 A legújabb szoftverek, zenei alapok, 
 digitális kottatár adta lehetőségek 
 feltérképezése,összegyűjtése. 

A feladat tervezett ütemezése:   
A feladat végrehajtásába bevontak Pokol Miklós 

köre:   

A célok eléréséhez szükséges feladatok 2. 

A feladat: A jelenlegi tanmenetek összevetése az 
 ide vonatkozó fejlesztési feladatokkal. 

A feladat végrehajtásának Dokumentumelemzés 

módszere:   

A feladat elvárt eredménye: A jelenlegi operatív dokumentumok ez 



 irányú hiányosságainak részletes 

 feltárása, javítási pontok kijelölése. 

A feladat tervezett ütemezése:  
A feladat végrehajtásába bevontak Pokol Miklós 

köre:  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 3. 

A feladat: A tanmenetek átdolgozása szükség 
 szerint. 

A feladat végrehajtásának Műhelymunka 

módszere:  
A feladat elvárt eredménye: Új, az összegyűjtött eszközök, 

 lehetőségek alkalmazásával 
 kiegészített tanmenet elkészítése. 

A feladat tervezett ütemezése:  

A feladat végrehajtásába bevontak Pokol Miklós 

köre:  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 4. 

A feladat: A kialakított tanmenetek szerinti 
 anyagok megjelenése, bevezetése a 
 szintetizátor órák anyagába. 

A feladat végrehajtásának Műhelymunka 

módszere:  

A feladat elvárt eredménye: A kolléga és a tanítványai is 
 fokozatosan megismerik az új 
 szoftvereket, e-kottákat stb. 

A feladat tervezett ütemezése:  

A feladat végrehajtásába bevontak Pokol Miklós 

köre:         
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