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1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Kiemelkedő terület 1 Ismerem és alkalmazom a tantárgyhoz 
kapcsolódó tanítási módszereket. 

Figyelek tanítványaim lelki és fizikai 
állapotára.   

Fejlesztendő terület2 IKT eszközök használata 

Megjelölt fejlesztési feladat, annak célja, indokoltsága Alapfokú számítógép-kezelői ismeretek 
elsajátítása, a pedagógus munka 
hatékonyabb végzése érdekében. 

Fejlesztési feladat3 mérföldkövei, ellenőrzési pontjai Tanfolyam elvégzése után az igazgató által 
kijelölt feladatok elvégzése. 

Feladat végrehajtásának módszere Feladat, végrehajtás, ellenőrzés. 

A feladat elvárt eredménye IKT eszközök használata. 

A feladat tervezett ütemezése Félévente. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre Igazgató, helyettes. 

 
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

Kiemelkedő terület A tanulók képessége szerinti differenciált 
tanítás. 

Fejlesztendő terület A tervek, folyamatok határidőre történő 
leadása. 

Megjelölt fejlesztési feladat, annak célja, indokoltsága A tanmenetek pontosítása, a tanítás 
tervezhetősége érdekében. 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai Tanmenetek átolvasása, havi ellenőrzése. 

Feladat végrehajtásának módszere Írásban. 

A feladat elvárt eredménye Pontos tervek. 

A feladat tervezett ütemezése Havonta. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre Igazgató-helyettes. 

 

 

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

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

felsorolása. 
3Egy 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 tanuláshoz biztosított nyugodt környezet, 
biztató légkör. 

Fejlesztendő terület A sokszínű tanulási módszer megismertetése 
a tanulóval. 

Megjelölt fejlesztési feladat, annak célja, indokoltsága A tanulók számára összeállított feladatokban 
minden tanuló számára legyen érdekes 
feladat. 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai Feladatonként ellenőrizni, minden órán. 

Feladat végrehajtásának módszere Szóbeli megbeszélés. 

A feladat elvárt eredménye A tanulók érdeklődésének fenntartása. 

A feladat tervezett ütemezése Legalább 3 havonta. 

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 tanulók együttnevelése. 

Fejlesztendő terület Az SNI-s tanulók szociális hátterének 
pontosabb megértése. 

Megjelölt fejlesztési feladat, annak célja, 
indokoltsága 

Az együttnevelés keretei között módot találni a 
tanulók egyéni fejlesztésére. 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai Minden találkozás (óra) alkalmával. 

Feladat végrehajtásának módszere Szóbeli magyarázat, intelem. 

A feladat elvárt eredménye Mindegyik tanuló látható személyiségfejlődése. 

A feladat tervezett ütemezése Minden óra alkalmával. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre Tanulók, szülők, osztályfőnökök. 

 

 

 
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, fenntarthatóság szempontjainak figyelembevétele, integrációs 
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Kiemelkedő terület A tanulócsoportok egyéni és közösségi 
szükségleteinek ismerete. 

Fejlesztendő terület A fejlesztési folyamat következetes instruálása. 

Megjelölt fejlesztési feladat, annak célja, 
indokoltsága 

A tanulócsoportok egyes tagjai tudjanak 
egymástól direkt és indirekt módon tanulni. 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai Negyedévente, szóbeli megbeszélés alapján. 

Feladat végrehajtásának módszere Órai munka alkalmával, feladatok végzésekor. 

A feladat elvárt eredménye Közösségfejlesztés az egyéni fejlesztés 
segítségével. 

A feladat tervezett ütemezése Minden csoportos órán. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre Tanulók,osztályfőnökök. 

 

 



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

Kiemelkedő terület A tanulók folyamatos szóbeli értékelése. 

Fejlesztendő terület Másfajta értékelés használata. 

Megjelölt fejlesztési feladat, annak célja, 
indokoltsága 

Változatos értékelési módszerek használata, 
az árnyaltabb értékelés eléréséhez. 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai Félévi és év végi értékeléskor. 

Feladat végrehajtásának módszere Szóban vagy írásban. 

A feladat elvárt eredménye A pontosabb tájékoztatás. 

A feladat tervezett ütemezése Félévente. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre Tanulók, szülők. 

 

 
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Kiemelkedő terület A világos, érthető kommunikáció. 

Fejlesztendő terület Az intézmény pegadógiai programjához 
igazodni. 

Megjelölt fejlesztési feladat, annak célja, 
indokoltsága 

Érthetően és hitelesen kommunikálni a 
pedagógiai program alapján. 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai Havonta egyszer, a tanszakon tanító 
pedagógusokkal. 

Feladat végrehajtásának módszere Szóbeli szakmai megbeszélés. 

A feladat elvárt eredménye A szakmai megbeszélés alapján levont 
konzekvencia segítségül hívása. 

A feladat tervezett ütemezése Havonta. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre Kollégák, igazgató-helyettes. 

 

 
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Kiemelkedő terület Hajlandóság szakirányú tanfolyam vagy 
egyetem elvégzésére. 

Fejlesztendő terület A pedagógiai-módszertani változások 
követése. 

Megjelölt fejlesztési feladat, annak célja, 
indokoltsága 

Együttműködés a pedagógiai folyamatokban, a 
szakmai-módszertani változások követése 
érdekében. 

Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai Minél több iskolai, városi vagy regionális 
rendezvényen való részvétel. 

Feladat végrehajtásának módszere Rendezvényen történő részvétel. 

A feladat elvárt eredménye Kitekintés a saját köreimen túlra. 

A feladat tervezett ütemezése Évente többször. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre Igazgató, helyettes, kollégák. 

 

 

 

Kelt: Sajószentpéter, hely 2022. év január hó  17.  nap 
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