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1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

Kiemelkedő terület 1 Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete, tantárgya kapcsolatait más 
műveltségterületekkel, tantárgyakkal. 

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 A tanulók fejlettségére is figyelemmel bevonja őket a nevelés-oktatás és 
tanulás-tanítás tervezésébe. 

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 Nyugodt, és biztonságos nevelési, tanulási környezetet teremt. 
Támogatja 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 Tiszteletben tartja a tanulók személyiségét, tudatosan keresi a bennük 
rejlő értékeket, a tanulókhoz felelősen és elfogadóan viszonyul. Felismeri 
a tanulók személyiségfejlődési - és az esetleges jelentkező - tanulási 
nehézségeit, és képes számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy 
szükség esetén más szakembertől segítséget kérni.  

Felismeri a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak 
kibontakoztatását. 

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 Ösztönzi a tanulók közötti véleménycserét, fejleszti kommunikációs 
képességüket, fejleszti a tanulókban az érvelési kultúrát. A tanulókat 
egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet 
mentességre neveli. A tanulók nevelése, oktatása során a közösség iránti 
szerepvállalást erősítő helyzeteket teremt. 

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 

- 

 

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

Kiemelkedő terület A tanulói tevékenység rendszeres ellenőrzésének eredményeit 
szakszerűen elemzi, értékelésüket rendszeresen felhasználja fejlesztési 
céljainak feladatainak kijelölésében. Az értékelési módszerek alkalmazása 
során figyelembe veszi azok várható hatását a tanulók személyiségének 
fejlődésére. Elősegíti a tanulók önértékelési képességének kialakulását, 
fejlődését. 

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 Tevékenysége során az intézményi pedagógiai programhoz igazodóan és 
a pedagógiai céljainak megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál. 

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 tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett tudását 
a pedagógiai gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 

Fejlesztendő terület Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és alkalmazkodik a 
szerepvállalásokhoz. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

Önmegismerés mélyítése, jó fizikai, mentális, érzelmi állapot elérése. 

A folyamatosan változó társadalmi környezethez, kihívásokhoz 
alkalmazkodás a tanári szerepben.   

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

Igazolások, feljegyzések, éves beszámolók.  

Feladat 
végrehajtásának 
módszere 

A Jóga a Mindennapi Életben rendszer szemináriumán részvétel, 
jógagyakorlatok végzése. Feleségek Klubja női önfejlesztő csoportban 
részvétel. 

A feladat elvárt 
eredménye 

Belső szuggesztív erővel, jó önbecsüléssel rendelkező tanári személyiség.  

A feladat tervezett 
ütemezése 

Jógaszemináriumi részvétel min. egyszer egy tanévben, jógagyakorlás 
naponta, önfejlesztő előadáson részvétel havonta egyszer.  

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 Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a 
fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit.   

Lehetővé teszi a tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel, 
viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva 
bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 

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 

- 

 

 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2022. január 19.                                          Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna 


