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1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

Kiemelkedő terület 1 Tantárgyi kapcsolódások tudatos alkalmazása; szakszerű fogalomhasználat 
és az oktató-nevelő munka során alkalmazható információforrások ismerete 
és kritikus használata. 

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 - 

Fejlesztendő terület A pedagógiai tevekénységekhez kapcsolódó dokumentációk pontos és 
határidőre történő elkészítése.  

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A tanítási-tanulási folyamat, illetve az iskolavezetés részéről az elvégzett és 
elvégzendő munkáról való pontos és határidőre történő dokumentáció 
elvégzése. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

Az egyes dokumentumok egyéni jellegéből adódóan hetente, havonta, 
félévente és évente. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Írásban. 

A feladat elvárt 
eredménye 

Az egyes dokumentumok határidőre történő elkészítése. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

A dokumentumok benyújtásának időpontjaihoz kötve. 

A feladat végrehajtásába 
bevontak köre 

Iskolavezetés. 

  

 
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 kialakítása: figyelembe veszem a tanulók 

aktuális fizikai, érzelmi állapotát. A tanulók hibázásait tévesztéseit a 
tanulási folyamat szerves részeinek tekintem, és a megértést segítő 
módon reagál rájuk. Nyugodt, és biztonságos nevelési, tanulási 
környezetet teremtek. 

Fejlesztendő terület Az IKT-eszközök szélesebb körű használata. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A tanulást támogató IKT-eszközök szélesebb körű felhasználása a 
tanórákon és azon kívül. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

Az egyes tananyagokhoz kapcsolódóan félévente, évente. 

Feladat végrehajtásának 
módszere 

Anyag- és információgyűjtés. 

A feladat elvárt 
eredménye 

Széles körű eszközhasználat, mely a tanulók megismerési és tanulási 
folyamatát segíti korosztálynak és képességeknek megfelelően. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Rendszeresen az egyes tananyagokhoz kapcsolódóan. 

A feladat végrehajtásába 
bevontak köre 

Azonos szakos kollégák. 

 

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 Az egyéni órák keretein belül a tanulói személyiségfejlesztés, az egyéni 
bánásmód megnyilvánulása sokkal nagyobb lehetőséget biztosít, melyet 
kihasználok. 

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 Ösztönzöm a tanulók közötti véleménycserét, fejlesztem kommunikációs 
képességüket, fejlesztem a tanulókban az érvelési kultúrát, a tanulókat 
egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet 
mentességre nevelem. 

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 Elősegítem a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlődését, a 
tanulóknak személyre szabott, pozitív megerősítésen alapuló egyéni 
értékeléseket adok. 

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 - 

Fejlesztendő terület Figyelmesebb és tudatosabb kommunikáció és szakmai együttműködés a 
kollégákkal. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

Az eredményesebb tanítási-tanulási folyamat és a pedagógiai munkával 
kapcsolatos tanügyi dokumentációk pontosabb teljesítésének elérése. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

Folyamatosan a munkám során. 

Feladat 
végrehajtásának 
módszere 

Az információk folyamatos nyomon követése. 

A feladat elvárt 
eredménye 

A megfelelő fokú tájékozottság alapján a munkakörhöz kapcsolódó 
feladatok elvégzése, tevékenységek pontos végrehajtása. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Folyamatosan. 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Az iskolában dolgozó pedagógusok, iskolavezetés. 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

Kiemelkedő terület Tisztában vagyok személyiségem sajátosságaival, és alkalmazkodok a 
szerepvállalásokhoz. Pedagógiai munkámat reflektivitás jellemzi. 

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 - 

Fejlesztendő terület  A környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának erősítése. 

Megjelölt fejlesztési 
feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A tanulók jobban megértsék a fenntartható fejlődés szükségességét. 

Fejlesztési feladat 
mérföldkövei, 
ellenőrzési pontjai 

A tanulók gyakorlati közreműködése. 

Feladat 
végrehajtásának 
módszere 

Információgyűjtés, lehetőségek felkutatása az iskolai gyakorlatban. 

A feladat elvárt 
eredménye 

A tanulók tudatosabb eszközhasználata. 

A feladat tervezett 
ütemezése 

Folyamatosan a tanórákon. 

A feladat 
végrehajtásába 
bevontak köre 

Tanulók. 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2022. év február hó 02. nap 
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tanár aláírása 


