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Helyi értékelési szabályzat 

- készítése, elfogadása, hatályba lépése: 

 

A Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4542 Petneháza, Arany János 

utca 11-13.) köznevelési intézményben 

A helyi értékelési szabályzat a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott, 

pedagógus szakképzettséggel rendelkező, gyakornoki fokozatban lévő munkavállalók számára 

meghatározott előírásai alapján készült. 

A helyi értékelési szabályok megalkotásakor a Kormányrendelet 2016. július 30-án hatályba lépett 

8. § (1a), (1b), 9.§ (2)-(4), 10/G. §, 39/L. § (2) bekezdéseiben foglaltakat vettük figyelembe. 

Iskolánk helyi értékelési szabályzatában – tekintettel az intézményben alkalmazott munkavállalók 

körére – a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott alábbi nevelő 

és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökre vonatkozó szakmai követelményrendszert 

határoztuk meg: 

 iskolatitkár 

 pedagógiai asszisztens 

 

Amennyiben a szabályzat hatályba lépését követően olyan gyakornoki fokozatba sorolandó, nevelő 

és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő, egyben pedagógus szakképesítéssel is 

rendelkező munkavállaló került az intézmény munkavállalóinak körébe, akinek munkakörére 

vonatkozóan szabályzatunk nem tartalmazza a szakmai követelményrendszert, azt a munkába állást 

követő hat hónapon belül, de legkésőbb a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállaló 

gyakornoki vizsgájának megkezdését megelőzően legalább hat hónappal el kell készíteni. 

Helyi értékelési szabályzatunkra vonatkozó javaslatát az intézmény vezetője készítette el, majd azt 

ismertette az intézmény magasabb vezetőinek körével és a munkaközösségvezetőkkel. 

A fentebb említett vezetői kör a szabályzatot véleményezte, megfogalmazta kiegészítő és 

módosítási javaslatait. 

A helyi értékelési szabályzatot az intézmény vezetője ismertette a nevelőtestülettel is. 

Az intézményvezető felkérésére az alkalmazotti közösség a munkaközösség-vezetők csoportjának 

közreműködésével írásban véleményezte a szabályzat tervezetét, erről jegyzőkönyv is készült. 

Helyi értékelési szabályzatunk hatályba lépése 2020. szeptember 1. napja. 

A helyi értékelési szabályzat iskolánk honlapjának „Dokumentumok” menüpontjában megtalálható.  

Szabályzatunkat módosítani kell, ha a Kormányrendeletnek a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalókra vonatkozó szabályainak 



 

megváltozása miatt ez szükségessé válik. Szabályzatunk módosítását kezdeményezheti az 

intézmény vezetője, a munkaközösség-vezetők köre vagy az intézmény nevelőtestülete. 

A szabályzat módosításának ügyrendje az elfogadás rendjével azonos. 

 

Jelen szabályzat alkalmazásában  

 gyakornok:  

a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy,  

 intézményvezető: 

a köznevelési intézmény vezetője,  

 közvetlen felettes: 

a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában közvetlen 

felettesként megjelölt személy,  

 mentor: 

a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.  

 

A Szabályzat személyi hatálya  

A Szabályzat a Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4542 Petneháza, 

Arany János utca 11-13.) köznevelési intézményben és a vele munkaviszonyban/közalkalmazotti 

jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki. 

Értelmező rendelkezések 

A Szabályzat alkalmazásában: 

 Gyakornok: a hatályos munkajogi szabályok alapján Gyakornoki fizetési fokozatba besorolt 

nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott.  

 Intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője.  

 Közvetlen felettes: a köznevelési intézmény szervezeti és működési Szabályzata alapján a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri 

leírásában közvetlen felettesként megjelölt beosztást betöltő magasabb vezető.  

 Mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus 

vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazott 

 Minősítő vizsga:a gyakornok által végzett szakmai munka értékelése. 

 



 

A gyakornokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltatószervezetéhez és 

a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer 

1. A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, 

pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni.  

2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó általános 

követelmények: 

A gyakornok ismerje meg: 

 az intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését,  

 tevékenységét; 

 az intézmény alapvető jelentőségű szakmai - szervezeti dokumentumait, belső szabályozóit: 

pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaterv, 

 a tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját; 

 a munka-, baleset-és tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat, előírásokat; 

 a gyermekek/tanulók, szülők, pedagógusok jogszabályban meghatározott jogait és 

kötelezettségeit, 

 a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket; 

 az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat, azok kötelező előírásait. 

3. A gyakornok ismerje a meghatározó, a foglalkoztatási jogviszonyát meghatározó 

munkaviszonyra vonatkozó szabályokat (jogszabályok) és megfelelően lássa el munkaköri leírásban 

foglalt munkaköri kötelezettségeit. A mentor feladata, hogy a munkaköri leírás, továbbá a 

szervezeti-és működési szabályok értelmezésével segítse a gyakornokot e tevékenységében.  

4. Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó értékelési szempontok részletes leírását a Szabályzat 

melléklete tartalmazza.  

5. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja 

 A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, 

valamint – ha a hospitálás nem az intézményben történt – a hospitálásra kijelölt intézmény 

vezetője aláírásával igazolja. 

 A meglátogatott foglalkozások idejét és helyét tartalmazó féléves hospitálási tervet a 

gyakornok a mentorral és az intézményvezetővel a hospitálással érintett félév első napját 

megelőző tíz nappal egyezteti. A hospitálási tervben történő esetleges változásra is e 

határidő vonatkozik.  



 

 A hospitálási napló tartalmazza 

- a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, témáját; 

- a tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus nevét; 

- a tanóra, foglalkozás menetének, didaktikai mozzanatainak leírását; 

- a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait, 

- a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, 

- a tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását. 

A hospitálási naplót a meglátogatott tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és 

azt a mentornak be kell mutatni. 

6. A szakmai követelmények teljesítésének mérése:  

 A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról. 

 Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni: 

- a munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek; 

- a munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka; 

- a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség, kreativitás; 

- a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat; 

- a munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet; 

Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható:  

 Kiemelkedő (3 pont) 

 Megfelelő (2 pont) 

 Kevéssé megfelelő (1 pont) 

 Nem megfelelő (0 pont) 

A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet:  

 kiválóan alkalmas (80–100%) 

 alkalmas (60–79%) 

 kevéssé alkalmas (30–59%) 

 alkalmatlan (30% alatt) 

A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha: 

 az előírt számú hospitáláson részt vett, 

 a hospitálási naplót hiánytalanul vezette,  

 a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” eredményt ért el. 

 

  



 

7. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend  

 A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek köteles 

bemutatni a szakmai munka értékelését megelőzően 10 nappal. 

 A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli teljesítményét, 

szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok megismerését. 

Írásos összefoglalóját szakmai munka értékelését (minősítő vizsga) megelőzően 5 nappal 

juttatja el az intézményvezetőnek.  

 A szakmai munka értékelését az intézményvezető a gyakornok közvetlen felettesének és a 

gyakornok szakképzettségének megfelelő szakmai munkaközösség vezetőjének a 

segítségével (a szakmai munka értékelésének közreműködői) a mentor beszámolója alapján 

írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát megelőző 60 napon belül (szakmai munka 

értékelésének napja). A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá. 

 Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. 

fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére. 

 Az intézményvezető a gyakornok szakmai munkájának értékelését a vizsgálatot követő 3 

napon belül írásban közli az érintett gyakornokkal.  

 Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni 

  



 

8. Az egyes munkakörökben foglalkoztatott gyakornokok érékelési szempontjai  

 

Iskolatitkár 1.sz. melléklet 

A minősítő vizsga szakmai követelményrendszere egyes 

elemeinek megnevezése 

Elérhető 

pontszám 

Elért 

pontszám 

1 
A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása 

és nyilvántartása 
3  

2 

Az iskola tanulóiról, pedagógusairól és más dolgozóiról vezetett 

nyilvántartások pontossága, szakszerűsége, naprakészsége, 

precizitása 

3  

3 

A beírási napló évfolyamonként és személyenként történő 

vezetésének pontossága, az adatok egyezése a törzskönyvekkel, a 

nyilvántartási adatok vezetése, iskolalátogatási igazolások 

kiadásának gyakorlata. 

3  

4 

A tanulói és a pedagógus adatok vezetése a KIR-ben, az adatok 

karbantartásának folyamata, a pedagógus és a tanulói jogviszony 

kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése 

3  

5 

A bizonyítványok, törzskönyvi kivonatok, diákigazolványok, 

pedagógus igazolványok és más szigorú számadású nyomtatványok 

kezelési folyamata 

3  

6 

Az iskolai postai küldemények átvételének, továbbításának rendje 

és pontossága, a bélyegelszámolás nyilvántartása, az iktatókönyv és 

a tárgymutató vezetésének rendje 

3  

7 
A hivatalos határozatok, levelek, értesítések elkészítésének rendje, 

határideje, az iratok formátuma 
3  

8 Az iskola vezetőinek háttértámogatása 3  

9 Összesen (pontszám) 24  

 

A gyakornok minősítő vizsgájának % -ban kifejezett eredménye:  ........  % 

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:  ..........  

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő 

intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi. 

Kelt: Petneháza, 2020.év szeptember hó 1. napján 

  ........................................................  

 Ph. intézményvezető 

 

 

  



 

Pedagógiai asszisztens 2.sz. melléklet 

A minősítő vizsga szakmai követelményrendszere egyes 

elemeinek megnevezése 

Elérhető 

pontszám 

Elért 

pontszám 

1 
A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és 

nyilvántartása 
3  

2 
Munkáját közvetlen felettese által meghatározott munkabeosztás és 

szabályok betartásával végzi. 
3  

3 Szakszerűen látja el a gyermekek/tanulók felügyeletét. 3  

4 

Gyermekcsoportokat/tanulócsoportokat kísér (kirándulás, fogászat, 

színház stb.), illetve egyes gyermekeket/tanulókat orvoshoz visz, 

gondoskodik a beteg, sérült gyermek/tanuló szakszerű ellátásáról, 

intézményen kívüli programok során kíséri a felügyeletére bízott 

gyermekeket/tanulókat. 

3  

5 

A napközi otthon és a tanulószoba foglalkozásain az 

iskolavezetőség utasításának megfelelően részt vesz a pedagógusok 

munkájának segítésében (felügyelet, adminisztráció). 

3  

6 
Részt vesz a foglakozások/tanórák szemléltető anyagának 

előkészítésében. 
3  

7 
Módszereiben alkalmazza a szoktatást, a példamutatást, a 

meggyőzést. 
3  

8 
Felmerülő problémák esetén önálló feladatmegoldása során nem 

lépi túl hatáskörét. 
3  

9 Összesen (pontszám) 24  

 

A gyakornok minősítő vizsgájának % -ban kifejezett eredménye:  ........  % 

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:  ..........  

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő 

intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi. 

Kelt: Petneháza, 2020.év szeptember hó 1. napján 

  ........................................................  

 Ph. intézményvezető 

 

 

 

 



 

Kelt: Petneháza, 2020.év szeptember hó 1. napján 

 ........................................................   ............................................................  

 intézményvezető Ph. alkalmazotti közösség képviseletében 

Megjegyzés: 

A helyi értékelési szabályzat elkészítésével kapcsolatosan áttekintésre került: 

2016. július 29-én megjelent a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ép.r.)  

módosítása, amely lényeges új rendelkezéseket határozott meg a nevelési - oktatási intézményekben 

pedagógus szakképzettséggel a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

alkalmazottak, így például az iskola - és óvodatitkárok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, 

rendszergazdák, stb. minősítő vizsgájának megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan 

  



 

 

Pedagógus önértékelés 

Petneházy Dávid Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

2020  



 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen a módszertani 

felkészültsége? 

Milyen módszereket 

alkalmaz a tanítási órákon és 

egyéb foglalkozásokon? 

• Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és 

módszertani tudást tükröz. 

• Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tartalmi 

meghatározására és szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a 

Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

tantervi szabályozó dokumentumokat és az intézménye 

pedagógiai programjának a saját szakterületére vonatkozó 

főbb tartalmait. 

• Ismeri és tudatosan alkalmazza a szakterülete, tantárgya 

sajátosságaihoz és a tanulócsoport sajátosságaihoz igazodó 

megismerési folyamatokat, nevelési tanítási módszereket, 

eszközöket. 

 

Hogyan, mennyire 

illeszkednek az általa 

alkalmazott módszerek a 

tananyaghoz? 

• Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete, tantárgya 

kapcsolatait más műveltségterületekkel, tantárgyakkal. 

• Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából fontos 

információforrásokat, azok pedagógiai felhasználásának 

lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus alkalmazását. 

• Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez 

igazodó. 

 

 

 

 

  



 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen a pedagógiai 

tervezőmunkája: tervezési 

dokumentumok, tervezési 

módszerek, nyomon 

követhetőség, 

megvalósíthatóság, realitás? 

• Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott pedagógiai 

céloknak megfelelő stratégiákat, folyamatot, munkaformát, 

módszereket, eszközöket. 

• Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt szerepet kap a 

gyermekek, tanulók tevékenységeinek fejlesztése. 

 

Hogyan viszonyul a tervezés 

a gyermekek/tanulók 

adottságaihoz, igényeihez? 

• Terveiben szerepet kap a gyermekek, tanulók motiválása 

motivációjuk fejlesztése. 

• Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a 

foglalkozáson, a tanórán kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési 

lehetőségeket. 

• Megtervezi a gyermekek, a tanulók és nevelt oktatott 

csoportok értékelésének módszereit, eszközeit. 

 

A tervezés során hogyan 

érvényesíti a Nemzeti 

alaptanterv és a pedagógiai 

program nevelési céljait, 

hogyan határoz meg 

pedagógiai célokat, 

fejleszthető kompetenciákat? 

• Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye 

vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és intézményi 

belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének 

és csoportok fejlesztési célját. 

Hogyan épít tervezőmunkája 

során a tanulók előzetes 

tudására és a tanulócsoport 

jellemzőire? 

• Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő 

lehetőségekre. 

• A gyermekek, tanulók optimális fejlődését elősegítő, az egyéni 

fejlődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási-

tanulási folyamatot tervez. 

• A gyermekek, a tanulók fejlettségére is figyelemmel bevonja 

őket a nevelés-oktatás és tanulás-tanítás tervezésébe. 

 

  



 

3. A tanulás támogatása 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

3. A tanulás támogatása 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Mennyire tudatosan és az 

adott helyzetnek mennyire 

megfelelően választja meg és 

alkalmazza a 

tanulásszervezési 

eljárásokat? 

• Figyelembe veszi a gyermekek, a tanulók aktuális fizikai, 

érzelmi állapotát. 

• A gyermekek, a tanulók hibázásait tévesztéseit a tanulási 

folyamat szerves részeinek tekinti, és a megértést segítő 

módon reagál rájuk. 

Hogyan motiválja a 

tanulókat? 

Hogyan kelti fel a tanulók 

érdeklődését, és hogyan 

tartja fenn a tanulók 

figyelmét, érdeklődését? 

• Felkelti és fenntartja a gyermekek, a tanulók érdeklődését. 

Hogyan fejleszti a tanulók 

gondolkodási, 

problémamegoldási és 

együttműködési képességét? 

• Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat során 

tapasztalt megértési nehézségeket. 

• Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási képességeit. 

Milyen tanulási teret, 

tanulási környezetet hoz létre 

a tanulási folyamatra? 

• A tanulás támogatása során épít a gyermekek, tanulók egyéni 

céljaira és szükségleteire a gyermek és tanulócsoport 

sajátosságaira. 

• Nyugodt, és biztonságos nevelési, tanulási környezetet teremt. 

Hogyan alkalmazza a 

tanulási folyamatban az 

információ-kommunikációs 

technikákra épülő 

eszközöket, digitális 

tananyagokat? Hogyan 

sikerül a helyes arányt 

kialakítania a hagyományos 

és az információ-

kommunikációs technológiák 

között? 

• Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a hagyományos és az 

infokommunikációs eszközök célszerű, kritikus etikus 

használatára a tanulási folyamatban. 

• Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő 

tanulási eszközöket biztosít. 

• Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló gondolkodását, 

elismeri, és a tanítás-tanulási folyamat részévé teszi 

kezdeményezéseiket és ötleteiket. 

 

 

  



 

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 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

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 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Hogyan méri fel a tanulók 

értelmi, érzelmi, szociális és 

erkölcsi állapotát? 

Milyen hatékony tanuló 

megismerési technikákat 

alkalmaz? 

• A nevelési-oktatási folyamatban a gyermekek, a tanulók 

értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt 

kiemelt figyelmet fordít. 

• Tudatos értékválasztásra és saját értékrendjük kialakítására 

ösztönzi a gyermekeket, tanulókat. 

• Tudatosan alkalmazza a gyermekek, a tanulók sokoldalú 

megismerését szolgáló pedagógiai-pszichológiai módszereket. 

Hogyan jelenik meg az egyéni 

fejlesztés, a 

személyiségfejlesztés a 

pedagógiai munkájában, a 

tervezésben (egyéni 

képességek, adottságok, 

fejlődési ütem, 

szociokulturális háttér)? 

• Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek 

segítik a gyermekek, a tanulók komplex 

személyiségfejlődését. 

• Tiszteletben tartja a gyermekek, a tanulók személyiségét, 

tudatosan keresi a bennük rejlő értékeket, a gyermekekhez, a 

tanulókhoz felelősen és elfogadóan viszonyul. 

• Megismerteti a gyermekekkel, a tanulókkal az érintett 

korosztályra a tantervi, tartalmi szabályozókban 

meghatározott egyetemes emberi és nemzeti értékeket és azok 

tiszteletére neveli őket. 

Milyen módon differenciál, 

alkalmazza az adaptív 

oktatás gyakorlatát? 

• Az együttnevelés keretei között is módot talál a gyermekek, a 

tanulók esetében az egyéni fejlődés lehetőségeinek 

megteremtésére. 

Milyen terv alapján, hogyan 

foglalkozik a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulókkal, 

ezen belül a sajátos nevelési 

igényű, a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő, a 

kiemelten tehetséges 

tanulókkal, illetve a 

hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű 

tanulókkal? 

• Felismeri a gyermekek, a tanulók személyiségfejlődési – az 

esetlegesen jelentkező – tanulási nehézségeit, és képes 

számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén 

más szakembertől segítséget kérni. 

• Felismeri a gyermekekben, a tanulókban a tehetség ígéretét, és 

tudatosan segíti annak kibontakoztatását. 

 

  



 

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

a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

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

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen módszereket, 

eszközöket alkalmaz a 

közösség belső 

struktúrájának feltárására? 

• A pedagógus az általa vezetett, fejlesztett gyermek- és 

tanulócsoportok fejlesztését a közösségfejlesztés 

folyamatának ismeretére, és a csoportok tagjainak egyéni és 

csoportos szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 

Hogyan képes olyan nevelési, 

tanulási környezet 

kialakítására, amelyben a 

tanulók értékesnek, 

elfogadottnak érezhetik 

magukat, amelyben 

megtanulják tisztelni, 

elfogadni a különböző 

kulturális közegből, a 

különböző társadalmi 

rétegekből jött társaikat, a 

különleges bánásmódot 

igénylő, és a hátrányos 

helyzetű tanulókat is? 

• Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti véleménycserét, 

fejleszti kommunikációs képességüket, fejleszti a tanulókban 

az érvelési kultúrát. 

• Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és értékként 

közvetíti a gyermekek, a tanulók és tanulóközösségek eltérő 

kulturális, társadalmi háttérből adódó sajátosságait. 

• A gyermekeket, tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, 

kölcsönös támogatására, előítélet mentességre neveli. 

• Pedagógiai tevékenységében a nevelt, oktatott gyermekek, 

tanulók életkorából következő fejlődéslélektani jellemzőik 

ismerete tükröződik. 

Hogyan jelenik meg a 

közösségfejlesztés a 

pedagógiai munkájában 

(helyzetek teremtése, 

eszközök, az intézmény 

szabadidős tevékenységeiben 

való részvétel)? 

• Megteremti az általa irányított nevelési, oktatási folyamat 

során az együttműködési képességek fejlődéséhez szükséges 

feltételeket. 

Melyek azok a 

problémamegoldási és 

konfliktuskezelési stratégiák, 

amelyeket sikeresen 

alkalmaz? 

• Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok 

megelőzésének és kezelésének módszereit. 

• A gyermekek, a tanulók nevelése, oktatása során a közösség 

iránti szerepvállalást erősítő helyzeteket teremt. 

 

  



 

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Milyen ellenőrzési és 

értékelési formákat 

alkalmaz? 

• A tantervi tartalmakat a gyermekek, a tanulók egyéni 

pedagógiai-pszichológiai szükségleteihez is igazodva 

eredményesen és adaptív módon alkalmazza. 

• Változatos pedagógiai értékelési módszereket alkalmaz, a 

nevelési-oktatási folyamatban célzottan alkalmazza a 

diagnosztikus, a fejlesztő és összegző értékelési formákat. 

• Az adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési, értékelési 

módszereket használ. 

• Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési, értékelési 

eszközöket választ vagy készít. 

• A gyermekeknek, a tanulóknak személyre szabott értékelést 

ad. 

• Az intézményi pedagógiai programmal összhangban 

alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és 

módszereket, azok szempontjait az általa megkezdett 

nevelési-oktatási folyamat elején megismerteti a 

gyermekekkel, a tanulókkal, a szülőkkel. 

Mennyire támogató, fejlesztő 

szándékú az értékelése? 

• A gyermeki, 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 gyermekek, a tanulók személyiségének 

fejlődésére. 

• A gyermekek, a tanulók számára adott visszajelzései 

rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak. 

Milyen visszajelzéseket ad a 

tanulóknak? Visszajelzései 

támogatják-e a tanulók 

önértékelésének fejlődését? 

• Elősegíti a gyermekek, a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlődését. 

 

 

  



 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Szakmai és nyelvi 

szempontból igényes-e a 

nyelvhasználata (életkornak 

megfelelő szókészlet, 

artikuláció, beszédsebesség, 

stb.)? 

• Tevékenysége során az intézményi pedagógiai programhoz 

igazodóan és a pedagógiai céljainak megfelelően érthetően és 

hitelesen kommunikál. 

Milyen módon működik 

együtt pedagógusokkal és a 

pedagógiai munkát segítő 

más felnőttekkel a pedagógiai 

folyamatban? 

• A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása érdekében 

kezdeményezően együttműködik a pedagógustársaival, a 

pedagógiai munkát segítő szakemberekkel és a szülőkkel. 

• A gyermekekkel, a tanulókkal történő együttműködés elveit és 

formáit az alkalmazott pedagógiai program és az intézményi 

dokumentumok keretei között a gyermekek, a tanulók 

személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja 

meg. 

Reális önismerettel 

rendelkezik-e? Jellemző-e rá 

a reflektív szemlélet? Hogyan 

fogadja a visszajelzéseket? 

Képes-e önreflexióra? Képes-

e önfejlesztésre? 

• Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos rendszeres 

visszajelzéseket, nyitott azok befogadására. 

• Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, 

képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 

 

 

  



 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Önértékelési szempontok Elvárások 

Saját magára vonatkozóan 

hogyan érvényesíti a 

folyamatos értékelés, 

fejlődés, továbblépés igényét? 

• Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és 

alkalmazkodik a szerepvállalásokhoz. 

• Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi. 

Mennyire tájékozott 

pedagógiai kérdésekben, 

hogyan követi a szakmában 

történteket? 

• A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik 

pedagógustársaival, munkaközösségeivel, a nevelő-oktató 

munkát segítő munkatársaival, a gyermek, tanuló fejlődését 

támogató más szakemberekkel. 

• Fontos számára tudásának folyamatos megújítása, a 

megszerzett tudását a pedagógiai gyakorlatában 

eredményesen alkalmazza. 

Hogyan nyilvánul meg 

kezdeményezőképessége, 

felelősségvállalása a 

munkájában? 

• Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, 

javaslataival kezdeményező szerepet vállal. 

 


