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1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

Kiemelkedő terület 1 Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, tantárgya sajátosságaihoz 

igazodó megismerési folyamatokat, nevelési, tanítási módszereket, 

eszközöket. 

Fejlesztendő terület2 - 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

 

Fejlesztési feladat3 
mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

 

A feladat elvárt 
eredménye 

 

A feladat tervezett 
ütemezése 

 

A feladat végrehajtásába 
bevontak köre 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 
kapcsolódó önreflexiók  

Kiemelkedő terület Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre. 

Fejlesztendő terület - 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

 

A feladat elvárt 
eredménye 

 

A feladat tervezett 
ütemezése 

 

A feladat végrehajtásába 
bevontak köre 

 

 
1 A Pedagógus önértékelés – Elvárások űrlapra adott válaszokban megjelölt Kiemelkedő területek 

felsorolása. 
2 A Pedagógus önértékelés – Elvárások űrlapra adott válaszokban megjelölt fejlesztendő területek 

felsorolása. 
3 Egy feladathoz tartozó kérdéscsoportot feladatonként kell kidolgozni. Egy kompetenciaterületen belül – 

amennyiben több feladatot tervez – a kérdéscsoportot többszörözni (másolni) szükséges! 



 

3. A tanulás támogatása  

Kiemelkedő terület A gyermekek, a tanulók hibázásait, tévesztéseit a tanulási folyamat 
szerves részeinek tekinti, és a megértést elősegítő módon reagál rájuk. 
Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és a 
tanítás - tanulási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és 
ötleteiket. 

Fejlesztendő terület - 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

 

A feladat elvárt 
eredménye 

 

A feladat tervezett 
ütemezése 

 

A feladat végrehajtásába 
bevontak köre 

 

 

4. 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  

Kiemelkedő terület Felismeri a gyermekek, a tanulók személyiségfejlődési – és az esetleg 

jelentkező tanulási nehézségeit - s képes számukra hatékony segítséget 

nyújtani, vagy szükség esetén más szakembertől segítséget kérni. 

Fejlesztendő terület - 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

 

Feladat 
végrehajtásának 
módszere 

 

A feladat elvárt 
eredménye 

 

A feladat tervezett 
ütemezése 

 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

 

 

  



5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 
esélyteremtés, fenntarthatóság szempontjainak figyelembevétele, integrációs 
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  

Kiemelkedő terület Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és értékként közvetíti a 

gyermekek, a tanulók és tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi 

hátteréből adódó sajátosságokat. 

Fejlesztendő terület Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelőzésének 

és kezelésének módszereit. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

Konfliktusok megelőzésének és kezelésének módszereiben szeretnék 
fejlődni. Módszertani megújulás.  

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

Ellenőrzési pont annak függvénye, hogy mikor indul ez irányú tanfolyam. 

Feladat 
végrehajtásának 
módszere 

Léteznek ilyen irányú drámapedagógiai módszertani továbbképzések a 
KÁVA Kulturális Műhely szervezésében. Szeretnék részt venni ezen. 

A feladat elvárt 
eredménye 

Drámapedagógiai módszerekkel való konfliktuskezelés, megelőzés. 
Szélesebb módszertani eszköztár.  

A feladat tervezett 
ütemezése 

2022-2023.  

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Garabonciás Művészeti Iskola vezetése, Tiszalúci Arany János Általános 
Iskola vezetése, Káva Kulturális Műhely 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése, elemzése  

Kiemelkedő terület Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi azok várható 

hatását a gyermekek, a tanulók személyiségének fejlődésére. 

Fejlesztendő terület - 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

 

Feladat 
végrehajtásának 
módszere 

 

A feladat elvárt 
eredménye 

 

A feladat tervezett 
ütemezése 

 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

 

 

  



7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

Kiemelkedő terület A gyermekek, a tanulók nevelése - oktatása érdekében kezdeményezően 

együttműködik a pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és szülőkkel. 

Fejlesztendő terület - 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

 

Feladat 
végrehajtásának 
módszere 

 

A feladat elvárt 
eredménye 

 

A feladat tervezett 
ütemezése 

 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

Kiemelkedő terület Fontos számára szakmai tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett 

tudását a pedagógiai gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 

Fejlesztendő terület - 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

 

Feladat 
végrehajtásának 
módszere 

 

A feladat elvárt 
eredménye 

 

A feladat tervezett 
ütemezése 

 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

 

 

  



9. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének 
hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök 
formálásának módja 

Kiemelkedő terület NA 

Fejlesztendő terület Segíti a tanulókat, hogy megértsék a nem fenntartható és a 
fenntartható fejlődés közötti különbséget. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

 

A feladat elvárt 
eredménye 

 

A feladat tervezett 
ütemezése 

 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

 

 

 

 

Kelt: Miskolc, 2022. január 15.  

 

 

 

tanár aláírása 


