
PEDAGÓGUS 1. 

 

Eredmény rögzítésének dátuma: 

2015.12.25. 

Összes kapott kompetenciaérték: 

40 

Teljesítmény: 

100.00% 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

5 

Kiemelkedő területek 

 Fogalomhasználat, online- eszközök hatékony és kritikus használata, a tanulók érzelmi 

állapotának felmérése. 

Fejleszthető területek 

 Értékelési eredményeinek hatékonyabb felhasználása. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

5 

Kiemelkedő területek 

 A célok elérésének rendel alá mindent: motiválást, IKT-eszközhasználatot, 

differenciálást. 

Fejleszthető területek 

 Itt nincs ilyen terület. 

3. A tanulás támogatása 

5 

Kiemelkedő területek 

 Bizalommal teli légkör, a tanulók érdeklődésének folyamatos fenntartása. 



Fejleszthető területek 

 Ilyen terület ennél a kompetenciánál nincs. 

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 e... 

5 

Kiemelkedő területek 

 A tanulók személyiségfejlődésnek egységes rendszerben történő figyelemmel kísérése 

illetve egységes pedagógiai rendszerben történő fejlesztése. 

Fejleszthető területek 

 Ennél a kompetenciánál nincs fejleszthető terület. 

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

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

5 

Kiemelkedő területek 

 Konfliktuskezelő, konfliktus megelőző képessége. Az órai nagyfokú biztonság és 

harmónia megteremtése. 

Fejleszthető területek 

 Szükség és igény esetén online közösség megalkotása. 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

5 

Kiemelkedő területek 

 Finom vagy erőteljesebb megfogalmazású, de mindig a diák fejlődése érdekében 

történő azonnali visszajelzés-kultúrája. 

Fejleszthető területek 

 Ennél a kompetenciaterületnél nincs fejleszthető terület. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

5 



Kiemelkedő területek 

 A nyugodtsága, pedagógiai (órai és egyéb) kommunikációja. 

Fejleszthető területek 

 Ebben a kompetenciaterületben nincs fejleszthető terület. 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

5 

Kiemelkedő területek 

 Szaktárgyaira vonatkozó új ismeretek figyelemmel kísérése és ezek releváns részeinek 

alkalmazása a tanítási folyamatban. 

Fejleszthető területek 

 Ebben a kompetenciában nincs fejleszthető terület. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGÓGUS 2. 

 

Eredmény rögzítésének dátuma: 

2015.12.30. 

Összes kapott kompetenciaérték: 

40 

Teljesítmény: 

100.00% 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

5 

Kiemelkedő területek 

 A tanítási helyzethez alkalmazkodó módszertani gazdagság, változatos szemléltetés 

(óratervek, tanórák ) Pontos, következetes fogalomhasználat(óratervek, tanórák) 

Differenciálás (óratervek, tanórák) 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

5 

Kiemelkedő területek 

 A pedagógiai folyamat minden lényeges elemének tervezése (óratervek, tanórák) 

Eszközhasználat, hagyományos taneszközök és digitális tartalmak 

bemutatása.(óratervek, tanórák) 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

3. A tanulás támogatása 

5 

Kiemelkedő területek 



 Diákok motiválása (tanórák, pedagógus interjú) Tanulást támogató környezet 

megteremtése, bizalom teli légkör( tanórák, interjú) 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

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 e... 

5 

Kiemelkedő területek 

 Nevelés és oktatás egységben való megvalósítása (szakmai életút, pedagógus interjú, 

vezetői interjú). Alaposan ismeri tanítványai érzelmi beállítottságát és ehhez 

megfelelően viszonyul (tanórák, óramegbeszélés). Egyéni bánásmód megvalósítása 

(szakmai életút, pedagógus interjú, vezetői interjú). 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

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

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

5 

Kiemelkedő területek 

 Együttműködést támogató, motiváló módszer alkalmazása (óraterv, 

óralátogatás,interjúk) Konfliktuskezelés( pedagógus interjú,vezetői interjú,kérdőívek) 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

5 

Kiemelkedő területek 

 Változatos értékelési eszközök alkalmazása (portfólió,pedagógus interjú) 

Fejleszthető területek 

 Tanulók önértékelési képességének tudatos fejlesztése (tanórák, pedagógus interjú) 



7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

5 

Kiemelkedő területek 

 Kommunikáció Hatékony és nyugodt kommunikációs tér kialakítása a tanuláshoz 

(tanórák, vezetői interjú) Szakmai együttműködés (pedagógus interjú, vezetői interjú, 

kérdőívek) 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

5 

Kiemelkedő területek 

 Elkötelezettség a szakmai fejlődésért, új módszerek alkalmazása ( szakmai életút 

értékelése, pedagógus interjú, vezetői interjú) 

Fejleszthető területek 

 Nincs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGÓGUS 3. 

 

Eredmény rögzítésének dátuma: 

2016.04.20. 

Teljesítmény: 

99% 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

100.00% 

Kiemelkedő területek 

 1.1. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. /óralátogatás, 

interjú a vezetővel/ 1.5. A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. 

/óratervek, óralátogatás; dokumentumelemzés: tematikus terv/ 1.6. Az elméleti 

ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi. /óralátogatás/ 

1.12. Fogalomhasználata pontos, következetes. /óralátogatás, dokumentumelemzés: 

tematikus terv, óratervek/ 

Fejleszthető területek 

 - 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

100.00% 

Kiemelkedő területek 

 2.1. Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és 

órákra bontva is megtervezi. /dokumentumelemzés: tanmenet, tematikus terv, 

óratervek/. 2.2. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden 

lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori 

sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait, stb. /dokumentumelemzés: 

tematikus terv, óratervek/. 2.3. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő 

stratégiákat, módszereket, taneszközöket. /dokumentumelemzés: óratervek/. 2.5. Az 

órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. /óralátogatás, óratervek/. 2.6. A 

tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. /óralátogatás/. 2.11. 

Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. /óralátogatás, 

dokumentumelemzés: óratervek/. 

Fejleszthető területek 

 - 



3. A tanulás támogatása 

95.83% 

Kiemelkedő területek 

 3.5. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalom teli légkört alakít ki, ahol minden tanuló 

hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. /óralátogatás/ 3.7. Tanítványaiban 

igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az 

IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. /óralátogatás/ 

Fejleszthető területek 

 - 

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 e... 

100.00% 

Kiemelkedő területek 

 4.3. A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli. 

/óralátogatás, óramegbeszélés/. 4.9. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy 

tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki és ezeket 

hatékonyan meg is valósítja. /dokumentumelemzés: 9.évfolyamon emelt óraszámú 

csoport számára készített tematikus terv; interjú a vezetővel: tehetséggondozás; 

sikerrel versenyeztet/ 

Fejleszthető területek 

 - 

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

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

100.00% 

Kiemelkedő területek 

 5.1. Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. /óralátogatás: 

csoportmunka; interjú a vezetővel// 5.2. Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó 

légkört teremt. /óralátogatás/ 5.5. A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét 

ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját. /óralátogatás/ 5.9. Az iskolai, osztálytermi 

konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös 

szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. 

/dokumentumelemzés: tanulói füzetek első lapján, a tanév elején lefektetett közös 

szabályok leírva; interjú a vezetővel/. 

Fejleszthető területek 



 - 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

100.00% 

Kiemelkedő területek 

 6.3. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. 

/óralátogatás/ 6.6. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek 

alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését. /óralátogatás: ön- és társértékelés/. 

Fejleszthető területek 

 - 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

93.33% 

Kiemelkedő területek 

 7.2. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket 

alakít ki. /óralátogatás/ 7.4. Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti 

kommunikációjának fejlődését. /óralátogatás: szóbeli felelet, projektmunka 

bemutatása, csoportmunka/. 

Fejleszthető területek 

 7.5. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. /pedagógus-interjú/ 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

100.00% 

Kiemelkedő területek 

 8.3. Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival és 

képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. /interjú a pedagógussal és a vezetővel: 

szaktanácsadó és mentor is, emelt szintű érettségiztető, tanít a jogi egyetemen/ 8.7. Élő 

szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. /Interjú a vezetővel és 

pedagógus-interjú: emelt szintű érettségin vizsgáztat, szaktanácsadó/. 8.9. Részt vesz 

intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. /Interjú a vezetővel: 

tananyagfejlesztés; Határtalanul-pályázat/ 

Fejleszthető területek 

 - 



 

PEDAGÓGUS 4. 

 

Eredmény rögzítésének dátuma: 

2015.12.30. 

Összes kapott kompetenciaérték: 

40 

Teljesítmény: 

100.00% 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

5 

Kiemelkedő területek 

 A tanítási helyzethez illeszkednek a változatos oktatási módszerei és a taneszközök 

megválasztásának módjai (óratervek, tanórák). Kihasználja a tananyag kínálta belső és 

külső kapcsolódási lehetőségeket (szakmai életút, óratervek, tanórák). Tanítványait 

önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli (óratervek, tanórák). 

Fejleszthető területek 

 Nincs. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

5 

Kiemelkedő területek 

 A tervezés során érvényesíti a NAT-ban és a Pedagógiai Programban meghatározott 

célokat, fejlesztendő területeket (tanmenet, óratervek). A tanórán alkalmazott 

tevékenységek,feladatok a célok megvalósulását szolgálták (óratervek, tanórák). A 

tudatos tervezés a megvalósulás folyamatában nyomon követhető (óratervek, tanórák). 

A tervezés és a megvalósítás során többféle módszertani megoldásban gondolkodik 

(óratervek, tanórák). 

Fejleszthető területek 

 Nincs. 

3. A tanulás támogatása 



5 

Kiemelkedő területek 

 Látványos szemléltetéssel biztosítja a tanulók érdeklődésének fenntartását (óratervek, 

tanórák). A pedagógus a tananyaghoz és a tanulócsoporthoz igazodó optimális tanulási 

környezetet teremt (tanórák). Figyelembe veszi a tanulók kognitív képességeit és 

tudatosan fejleszti azokat (óratervek, tanórák). Egyensúlyt teremt a hagyományos és 

az IKT eszközök között (óratervek, tanórák). 

Fejleszthető területek 

 Nincs. 

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 e... 

5 

Kiemelkedő területek 

 Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli (szakmai életút, 

pedagógus interjú, vezetői interjú). Alaposan ismeri tanítványai érzelmi beállítottságát 

és ehhez megfelelően viszonyul (tanórák, óramegbeszélés). A gyermekek hibáit, 

tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő 

módon reagál rájuk (tanórák, óramegbeszélés). 

Fejleszthető területek 

 Nincs. 

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

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

5 

Kiemelkedő területek 

 Az esetlegesen felmerülő konfliktusokat hatékonyan kezeli (pedagógus interjú, interjú 

a vezetővel). Egymás tiszteletére, meghallgatására, elfogadására nevel. Tudatos 

értékközvetítő tevékenység jellemzi (tanórák, pedagógus interjú). 

Fejleszthető területek 

 Nincs. 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 



5 

Kiemelkedő területek 

 - Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését 

(tanórák, pedagógus interjú). - Tudatosan, a pedagógiai programban meghatározott 

mérési, értékelési rendszer szerint dolgozik (szakmai életút, pedagógus interjú). 

Fejleszthető területek 

 Nincs. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

5 

Kiemelkedő területek 

 A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít 

ki (tanórák). Az iskola partnereivel együttműködése folyamatos. Együttműködik az 

intézmény céljainak megvalósítása érdekében (szakmai életút, pedagógus interjú, 

interjú a vezetővel). 

Fejleszthető területek 

 Nincs. 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

5 

Kiemelkedő területek 

 Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti (szakmai életút, interjú a 

vezetővel). Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is (szakmai 

életút, pedagógus interjú, interjú a vezetővel). Kezdeményezőképesség és 

felelősségvállalás jellemzi a mindennapi munkájában (szakmai életút, interjú a 

vezetővel). 

Fejleszthető területek 

 Rendszeres tájékozódás a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató 

digitális technológia legújabb eredményeiről (pedagógus interjú). 

 


