
 

Fejlesztési terv 
Az értékelt neve  Aros Lilla Kitti 

Az értékelt azonosítója 77593126164 

Fejlesztési terv kezdő dátuma 2021.09.01. 

Fejlesztési terv befejező dátuma 2026.06.15. 

 

 
1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

Kiemelkedő terület 1 Biztos szaktárgyi tudás, alaposság. 

Fejlesztendő terület2 Tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodó nevelési folyamatok megismerése. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A megjelölt feladat célja, hogy az egyéni és csoportos óráimon minél inkább 
személyre szabottan tudjak oktatni. 

Fejlesztési feladat3 
mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

A tanórák során. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Szóbeli formában. 

A feladat elvárt 
eredménye 

Eredményesebb, személyre szabottabb oktatási forma. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Félévente. 

A feladat végrehajtásába 
bevontak köre 

Tanulók, osztályfőnökök. 

 

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

Kiemelkedő terület Terveimben szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk fejlesztése. 

Fejlesztendő terület A pedagógiai dokumentumok elkészítési idejének lerövidítése, tanmenetek 
aktualizálása. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A megjelölt feladat célja a tanítás tervezhetőségének javítása. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

Minden új tanév kezdete előtt, az aktuális évre vonatkozó pedagógiai 
dokumentumok elkészítésekor. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Írásbeli formában. 

A feladat elvárt 
eredménye 

A tanulók igényeihez jobban igazodó tanmenetek elkészítése. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Évente. 

A feladat végrehajtásába 
bevontak köre 

Intézményvezető, intézményvezető helyettes, kollégák. 

                                                      
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 tanulás támogatása során a tanulók egyéni céljaira és szükségleteire 
alapozva építem fel az órákat. Az óráimon nyugodt légkört teremtek. 

Fejlesztendő terület Az újabb kreatív tanulási technikák megismerése, elsajátítása, 
alkalmazása. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A megtanult technikák alkalmazása segíti a tanulók érdeklődésének 
felkeltését a tanórán. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

Minden tanórán. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Szóbeli formában. 

A feladat elvárt 
eredménye 

A tanulók motiváltságának, tanulási kedvének felkeltése a kreatív tanulási 
technikák alkalmazása által. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Minden tanórán. 

A feladat végrehajtásába 
bevontak köre 

Tanulók, osztályfőnökök. 

 

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 A hátrányos helyzetű gyerekekkel való közös hang gyors megtalálása. 

Fejlesztendő terület A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek 
viselkedésének rugalmasabb kezelése. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A megjelölt fejlesztési feladat célja, hogy ezeket a tanulókat is nagyobb 
türelemmel tudjam kezelni. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

Minden tanórán. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Szóban. 

A feladat elvárt 
eredménye 

A nehézségekkel küzdő tanulók viselkedésének pontosabb megértése. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Minden tanóra alkalmával. 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Tanulók, szülők, osztályfőnök. 

 

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

Kiemelkedő terület A tanulói csoportokban lévő gyerekek egyéni sajátosságainak ismerete. 

Fejlesztendő terület A tanulói csoportok együttműködésének fejlesztése. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A tanulói csoportok fejlesztésének célja, a gyerekek eredményesebben 
dolgozzanak együtt a csoportos munkafolyamatok végzése során- 

Fejlesztési feladat 3 havonta, szóbeli megbeszélés formájában. 



mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Az órai feladatok elvégzése során. 

A feladat elvárt 
eredménye 

A tanulók együttműködési készségének csoportos formában történő 
javítása. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

A csoportos órák alkalmával. 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Tanulók, osztályfőnökök. 

 

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

Kiemelkedő terület A tanulók tanulásra való motiválása. 

Fejlesztendő terület A tanulók munkájának többféle formában való értékelése. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A megjelölt feladat célja a tanulók figyelmének mélyebb lekötése, tanulás 
iránti vágyának további serkentése. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

A félévi és az évvégi értékelés során. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Szóban vagy írásban. 

A feladat elvárt 
eredménye 

A tanulók tanulmányi kedvének felkeltése, eredményeik, motiváltságuk 
javítása. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Félévente 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Tanulók, szülők. 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

Kiemelkedő terület A szülőkkel és a tanulókkal való kommunikáció. 

Fejlesztendő terület A kollegákkal való gördülékenyebb kommunikáció. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A megjelölt feladat célja a gördülékenyebb kommunikáció által a minőségibb 
munkavégzés elérése. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

3 havonta a tanszakomon tanító kollegákkal. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Szóbeli szakmai megbeszélés. 

A feladat elvárt 
eredménye 

A kollegákkal való gördülékenyebb szakmai együttműködés. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

3 havonta. 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Kollegák, igazgató-helyettes. 

 



 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

Kiemelkedő terület Nyitott vagyok a kreatív pedagógiai módszerek alkalmazására. 

Fejlesztendő terület Korszerű pedagógiai módszerek minél szélesebb körű megismerése. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A megjelölt fejlesztési feladat célja, hogy többféle módon is meg tudjam 
közelíteni egy-egy elsajátítandó ismeret kreatív formában történő átadását 
és ezáltal való élményszerűbbé tudjam tenni az órát. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

Negyedévente. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Szóbeli és írásbeli formában. 

A feladat elvárt 
eredménye 

Minőségibb, kreatívabb tanórák. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Évente több alkalommal. 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

A Garabonciás Művészeti Iskola vezetősége, kollégák. 

 

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

Kiemelkedő terület Környezettudatosságra nevelés. 

Fejlesztendő terület A nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeinek megismertetése 
a gyerekekkel. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A feladat célja, hogy a fenntartható fejlődés fontosságával megismertesse a 
tanulókat ezáltal tudatosítva azt, hogy a jövő rajtuk is múlik. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

A tanórákon, illetve kirándulások alkalmával. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Szóbeli formában. 

A feladat elvárt 
eredménye 

A tanulók jövőről való gondolkodásának fejlesztése a fenntartható fejlődés 
tükrében. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Havonta. 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

A tanulók. 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, hely 2022. év április hó 15. nap  

 _______________________________ 

tanár aláírása 

 


