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1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

Kiemelkedő terület 1 ------------------------------- 

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 Tervezés és megvalósítás területei. 

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 Támogató légkör biztosítása. 

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 Mivel egyéni órai munkáról van szó, maximálisan ki lehet használni az 
egyéni bánásmód lehetőségeit. 

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 ---------------------------- 

Fejlesztendő terület Több közös program szervezése. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

Egyéni óra kevés lehetőséget biztosít a közösségi szellem fejlesztésére, 
ezért azt máshol, másképpen szükséges fejleszteni. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

Több közös program megtervezése: 

Közös hangszeres játék, fellépések szervezése, esetlegesen koncertek 
látogatása.  



Feladat végrehajtásának 
módszere 

 

A feladat elvárt 
eredménye 

Közösségi szellem fejlődése, egymás elfogadásának hangsúlyozása annak 
fejlődése.   

A feladat tervezett 
ütemezése 

Folyamatos 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Szülők, diákok, iskola vezetősége, kollégák 

 

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

Kiemelkedő terület A személyiségfejlődés ápolása 

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 Kommunikáció 

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 Elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás 

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 Példamutatás 

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: _________________________ hely _________ év ______ hó _______ nap 

 

 

 

_________________________________ 

tanár aláírása 


