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I. SZAKMAI KONCEPCIÓ
1. A tanári kompetenciaszintek/sztenderdek kidolgozása1
A tanári pályára történő kilépés és a pályamodell mentén történő előrehaladás
szakmai megalapozása szükségessé teszi a tanári tudás, a felkészültség fejlődési
szintjeinek, a sztenderdeknek a meghatározását.
A tanári, pedagógusi (vagy pedagógiai) kompetenciák azoknak a pszichikus
képződményeknek, a tudásnak, az attitűdöknek és a képességeknek az összességét jelentik, amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra, hogy tevékenységüket eredményesen elláthassák. Az ilyen értelemben vett kompetenciák kidolgozására először az angolszász országokban, majd Európa és a világ több más
országában a 90-es évektől kezdődően került sor. Ezekről a munkálatokról és az
eredményeikről az olvasó részletesen tájékozódhat az e projekt keretében megjelent másik tanulmánykötetben. A jelen keretek között csak azoknak az alapfogalmaknak az értelmezésére nyílik lehetőség, amelyek elengedhetetlenek e kötet
további tartalmának az értelmezéséhez.
A nemzetközi gyakorlatban és a saját fejlesztésünkben is első lépésként arra
törekedtünk, hogy meghatározzuk azokat a tartalmi területeket, azokat a kompetenciákat, amelyeknek az összessége alkalmassá teszi a pedagógust az eredményes munkára. Ezek a kompetenciák fejlődési irányokat jelölnek ki. Ahhoz,
hogy el lehessen dönteni, valaki gyakorlatra bocsátható-e, megkaphatja-e a diplomáját, előléphet-e a tanári előmeneteli rendszerben, nem elegendő a kompetenciák tartalmát és azok részleteit ismernünk, hanem meg kell határozni azt is,
hogy a kompetenciákat milyen szinten kell birtokolnia az illető személynek. A
kompetenciáknak ezeket az értékeléshez felhasználható szintjeit nevezzük sztenderdeknek. Annak érdekében, hogy a sztenderdek meglétét meg lehessen ítélni,
célszerű a tudásnak, az attitűdöknek és a képességeknek a tevékenység során
megragadható elemeit is kidolgozni, leírni. Ezeket, a sztenderdek meglétét jelző
kompetenciaelemeket nevezzük indikátoroknak. Az a jelölt kaphat diplomát, és
az a pedagógus léphet előre a pályamodell szintjein, akinél az indikátorok elérése bizonyítható. A sztenderdek meglétét, azaz az adott fejlettségi szint elérését,

1

A tanulmányban a tanári kompetencia megnevezést használjuk, mivel az alapot képező kompetenciaháló a tanár szakra érvényes. Természetesen a fejlődési szintek általánosabb érvényűek,
vonatkoztatható a tanítókra s nagyrészt az óvodapedagógusokra is.

5

az indikátoroknak megfelelő tudást, attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és eszközökkel állapítjuk meg.
A tanári kompetenciaszintek kidolgozásához a kötetet létrehozó munkacsoport2 a) a tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó miniszteri rendeletre [15/2006 (IV.3.)] és b) az ELTE PPK-n megfogalmazott tanári
kompetencialistára (2006)3 épített. (A két dokumentum eltér egymástól a kompetenciák számát illetően. A miniszteri rendeletben szereplő „Egész életen át
tartó tanulásra való felkészítés” kompetenciáját beépítettük az ELTE kompetencialista meglévő nyolc eleme közé, így a továbbiakban ezzel a nyolc elemmel
dolgoztunk.) A sztenderdek tartalmi kidolgozásában szerepet játszottak továbbá
azok a pedagóguskutatások, amelyek a tanári munka és a kompetenciák fejlődésére vonatkozó eredményeket írják le; a nemzetközi tapasztalatok4 elemzése,
mely több esetben gazdagította a kompetenciák tartalmát (pl. az osztálytermi
kommunikáció, az innováció, a társadalmi felelősségvállalás hangsúlyának növekedése), s végül azon tapasztalatok, melyeket oktatóként, mentorként és tanárként szereztünk az elmúlt évtizedekben.
Mindezeket figyelembe véve a munkacsoport a nyolc tanári kompetenciát lebontotta hat szintre (0. A gyakorlatra bocsátás előtti, 1. A diplomás tanár, 2. A
véglegesített tanár, 3. A tapasztalt tanár, 4. A kiváló tanár, 5. A mestertanár
szintje). A szintek kialakításánál figyelembe vettük azt, hogy a tanári pálya adott
pontján milyen felkészültséget várhatunk el egy pedagógustól, s azt, hogy milyen kompetenciaterületek fejlődését tudja támogatni a felkészülés, a tanári pálya adott időszaka. Ez alapján meghatároztuk a szakmai fejlődés szintjeinek
legfőbb sajátosságait (ld. 3. Az egyes tanári kompetenciaszintek), amelyek alapján a nyolc tanári kompetencia mindegyikénél kidolgoztuk az adott kompetencia
fejlődésének szintjeit.

2

A sztenderdek kidolgozása a TÁMOP 4.1.2-08/1/b. 13. „Módszertani sztenderdek kidolgozása a
pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatások” keretében történt. A munkacsoport vezetője: Falus Iván, a munkacsoport tagjai: Felméry Klára, Imre
Anna, Kálmán Orsolya, Kimmel Magdolna, Király Zsolt, Kotschy Beáta, Mészáros György,
Rapos Nóra, Tókos Katalin, Ütőné Visi Judit.
3
A munkacsoport vezetője: Falus Iván, a munkacsoport tagjai: Dömsödy Andrea, Kálmán Orsolya, Kotschy Beáta, Szivák Judit, Trencsényi László.
4
A nemzetközi tapasztalatokat egy külön kötetben foglaltuk össze: Tanári pályaalkalmasság –
kompetenciák – sztenderdek. Nemzetközi áttekintés (szerk.: Falus Iván) Líceum Kiadó, Eger,
2011.
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Az így elkészült munkaanyagot országos vitára bocsátottuk, amelynek során
közel harminc hasznos észrevétel érkezett. Ezeket a mostani, immáron nyomtatott formában megjelenő változat elkészítéséhez figyelembe vettük. Az észrevételekből általában azokat a javaslatokat fogadtuk el, melyekben a hozzászóló
tapasztalt pedagógusok arra mutattak rá, hogy
− az egyes kompetenciaszintekhez kötődően irreálisan magas elvárások jelennek meg,
− már a szakmai fejlődés korábbi szintjén is expliciten jelenjen meg az
adott kompetencia egy-egy eleme (ld. tudás, attitűd vagy képesség).
A következő típusú javaslatot, hozzászólást viszont nem építettük be:
− Amikor egy-egy kompetencia szintjén olyan elemet hiányoltak a hozzászólók, amelyek más kompetenciához kötődően jelennek meg az adott
szinten. Ennek az az oka, hogy az egyes kompetenciák tartalmi hálózatossága lehetetlenné teszi, hogy minden komponens minden kompetenciánál kifejtésre kerüljön. A kidolgozásnál ezért a leghangsúlyosabb,
legjellemzőbb helyen követtük végig egy-egy kompetenciaelem fejlődését. Például „A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése,
fejlesztése” és „A kommunikáció és a szakmai együttműködés” megnevezésű kompetenciák sok területen összefüggnek a csoport, a közösség,
a szervezet témakörei mentén, de a kifejtés során csak az adott kompetencia szempontjából legjellemzőbb elemek kerültek az adott területen
kifejtésre. Hasonlóképp szoros az összefüggés a 3. és a 4., illetve az 5.
vagy a 7. és a 8. kompetencia között.

2. A tanári kompetenciák fejlődése és a sztenderdek
A tanári sztenderdek kidolgozása kettős célt szolgál:
−

−

5

A sztenderdek a folyamatos szakmai fejlődés/fejlesztés során elérendő
célokat fogalmazzák meg, s ezáltal segítik a tanárok egyéni szakmai fejlődési irányának meghatározását, azt, hogy mind a tanár maga, mind a
munkáltatója, mentora stb. eredményesen tervezhesse meg a szakmai
fejlődéshez szükséges stratégiai lépéseket5.
A másik fontos funkciójuk az, hogy a kompetenciák szintjeit – a rájuk
alapozott megfelelő indikátorok és értékelési módszerek segítségével –

Bár a munkacsoport különösen fontosnak tartja a tanári szakmai fejlődés támogatórendszerének
megtervezését, kialakítását, a jelen anyag ezt a kérdéskört nem elemzi, de felhívja a figyelmet e
támogatórendszer kidolgozásának és a sztenderdekkel történő összehangolásának elengedhetetlen voltára. Amennyiben megteremtődnek a feltételek a munka folytatására, a támogatórendszer
részletes kidolgozását is elvégezzük.
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megállapíthatóvá tegyék, és ezzel hozzájárulhatnak a pedagóguspályamodell kidolgozásához is.
A kompetenciaszintek (sztenderdek) meghatározásánál a tudás, a képességek
és az attitűdök fejlettségét együttesen és komplex módon kell vizsgálni, bár ezek
a komponensek időben eltérő módon, valamint ütemben fejlődnek, erősödnek.
Az időbeni eltolódásokat magyarázza:
− a kompetenciák három komponensének eltérő ütemű változása (pl. a stabil attitűdök lassabb kialakulása, a képességek későbbi szakaszban történő fejlődése, elsősorban a tanítási gyakorlat hatására);
− a különböző tanulási körülmények, amelyek a képző intézménytől a
gyakorlóhelyen, majd a munkahelyeken keresztül a különböző továbbképzésekig más-más tanulási környezetet biztosítanak az egyén számára
az egyes kompetenciák fejlődése terén;
− az eltérő egyéni szakmai fejlődési utak, amelyek lassíthatják vagy gyorsíthatják az egyes kompetenciák fejlődési folyamatát.
A fejlődésben megmutatkozó egyenetlenségek, eltolódások, hangsúlybeli különbségek arra hívják fel a figyelmet, hogy ha a tanári szakmai fejlődés általános
folyamatáról és szintjeiről beszélünk, inkább irányvonalakban, mint törvényszerűségekben gondolkodunk.
Az egyes konkrét szintek kritériumai mellett rendkívül fontos, hogy magát a
fejlődést folyamatként értelmezzük, s ezért fontosnak tartjuk a folyamatos értékelés gyakorlatát is (jól működő minőségbiztosítás, rövidebb távú pl. éves egyéni fejlődési terv). Az eltérő fejlődés sajátosságait elsősorban a fejlődés támogatása során kell figyelembe venni, a folyamat menetében kell nyomon követni, a
szintek megítélésekor viszont a kompetencia egészének a fejlettségét kell megítélni.
A szakmai fejlődés folyamatjellegéből és logikájából következik az is, hogy a
kompetenciaszintek közül egyik sem hagyható ki. A szinteket nem lehet átugrani, legfeljebb gyorsabban elérni. A nemzetközi gyakorlat alapján azt feltételezhetjük, hogy az utolsó két szintet a pedagógusoknak csak egy szűkebb körétől
várhatjuk el.
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3. Az egyes tanári kompetenciaszintek
A tanári szakmai fejlődés öt lényeges szintjét azonosítottuk:
1. szint – a diplomás tanár,
2. szint – a véglegesített tanár,
3. szint – a tapasztalt tanár,
4. szint – a kiváló tanár,
5. szint – a mestertanár.
Saját képzési gyakorlatunk tapasztalatai alapján a diploma megszerzéséig (az
1. szint eléréséig) terjedő időszakot kettébontottuk. Beiktattunk egy ún. 0. szintet, amely az önálló egyéni gyakorlatra bocsátás feltételeit tartalmazza. Ezt a
szintet azért nevezzük 0. szintnek, mert ekkor egyrészt nincs valódi kimeneti
értékelés, másrészt viszont fontos meghatározni, hogy mikor tartunk egy tanárjelöltet felkészültnek az összefüggő iskolai gyakorlat megkezdésére. A 0. és az 1.
szint tehát nagyon erőteljesen összefügg, elérésükben közös felelősség terheli a
képző intézményt és a gyakorlóhelyet, de a szint kettéválasztásával világosabbá
válnak az intézményi feladatok.
Fontos annak megfogalmazása is, hogy az első három szinten a szakmai fejlődést a kompetenciák fejlettsége alapján határozzuk meg. A 4–5. szint részben
utal egyes kompetenciák igen magas szintjére (pl. tehetséggondozás, fejlesztőtevékenység, kutatási kompetenciák), de értékelési kritériumként (indikátorként)
egy új szempont jelenik meg: a szakmai tevékenység hatókörének kiterjedtsége
(pl. regionális, országos, nemzetközi szint).
A tanári szakmai fejlődés egyes szintjeinek legfőbb sajátosságai, amelyekre
az egyes kompetenciaterületek szintjeinek kidolgozása épül.
0. SZINT (A gyakorlatra bocsátás feltétele)
A szintet a képző intézmény keretei között folyó elméleti és rövid gyakorlati
alapképzés lezárásakor az egyéni összefüggő gyakorlatra való bocsátás előtt kell
elérni.
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A pedagógiai kompetenciák fejlettségi szintje:
Ezen a szinten a hallgatónak rendelkeznie kell mindazzal az elméleti tudással,
amely a nyolc tanári kompetencia kialakulásának alapját képezi, különösen
azoknak, amelyek az oktató-nevelő munkához szorosan kapcsolódnak.
Rendelkezik a különböző pedagógiai nézetek és egyéni pedagógiai tapasztalatainak elemzése, illetve értékelése alapján kialakított saját nevelési elképzelésekkel, pályaképpel.
Elfogadja a pedagógusszerepet, növekvő szerepbiztonsággal végzi iskolai
feladatát, amelynek középpontjában a szaktárgyi órák vezetése áll.
Az értékelést végzők csoportja:
a hallgató, a hallgatótársak, a képző intézmény oktatói és a gyakorlóiskolai
vezetőtanárok, szakvezetők.
1. SZINT: a diplomás pedagógus
Ez a szint a képző intézményben történő tanulás és a gyakorlóhelyen töltött
összefüggő egyéni pedagógiai gyakorlat eredményes elvégzése után a diploma
megszerzésével érhető el.
A pedagógiai kompetenciák fejlettségi szintje:
Elméleti tudása és gyakorlati tapasztalatai alapján differenciált képpel rendelkezik a pedagóguspálya sajátosságairól, pedagógiai céljairól, azok megvalósítási lehetőségeiről, az iskola mint szervezet működéséről.
Szerepbiztonsága növekszik, de még szüksége van a mentori segítségre.6
Elsősorban még az osztályszintű munkára koncentrál.
Törekszik munkájában a gyermekek szempontjainak figyelembevételére.
Képes a tapasztalatok szakszerű elemzésére, de még nehézséget okoz azok
tárgyilagos, szakszerű értékelése.
Az értékelést végzők csoportja:
a hallgató, a képző intézmény oktatói és a gyakorlatvezető mentor.

6

Egyéves iskolai gyakorlat esetében erőteljesebben nyithat az iskola szervezete iskolai szintű
tevékenységek felé, s szabadabban gyakorolhatja tanári képességeit, készségeit, alakíthatja rutinjait.
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2. SZINT: a véglegesített pedagógus
A kétéves gyakornoki időszak után érhető el. A pedagógus-munkakör betöltésére való alkalmasság igazolását jelenti.
A pedagógiai kompetenciák fejlettségi szintje:
A tanári képességek, a tudás és az attitűdök koherenciája ezen a szinten várható el.
Rendelkezik minden pedagógusi kompetenciával a feladatai ellátásához
szükséges szinten.
Képes önállóan dolgozni, és önállóan reflektálni munkájára, levonni a megfelelő tanulságokat.
Felismeri a pedagógiai folyamat széles körű pszichológiai, szociológiai és
kulturális meghatározottságát, képes ezeket az összefüggéseket feltárni, és saját
pedagógiai munkájában felhasználni.
Képes munkája tágabb intézményi, társadalmi kontextusával foglalkozni.
Együttműködik kollégáival az iskola munkájának fejlesztése érdekében, s integrálódik szakmai közösségekbe is (pl. szakmai egyesületekben tag, szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken vesz részt).
Az értékelést végzők csoportja:
A gyakornok, a mentor, az iskola igazgatója, a képző intézmény képviselője,
külső szakmai testület tagja.
3. SZINT: a tapasztalt pedagógus
E szint reális eléréséhez a véglegesítés után legalább 4-5 év tapasztalat szükséges, de ez egyénenként változó lehet.
A fejlődés egyéni ütemének megfelelően különböző hosszúságú gyakorlat
után, de minden pályán lévő pedagógussal szemben megfogalmazódó elvárás
ennek a szintnek az elérése.
A pedagógiai kompetenciák fejlettségi szintje:
Oktató-nevelő munkája hatékony és eredményes.
Munkájában innovatív, kezdeményező, képes tanítási-tanulási stratégiákat alkotni, gyakorlata tanulás- és tanulóközpontú.
Pedagógiai munkájának intézményi és társadalmi kontextusáról kritikailag és
konstruktívan gondolkodik.
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Törekszik intézményi szinten az együttműködésre, kölcsönös segítségnyújtásra, tapasztalatainak megosztására.
Szakmai fejlődéséhez elfogadja a folyamatos önfejlesztés, a továbbképzéseken való részvétel szükségességét, és meg is valósítja azt.
Az értékelés a tanár vagy az intézmény által (igazgató) kezdeményezett időpontban (időpontokban történhet).
Az értékelést végzők csoportja:
a pedagógus, a munkáltató, az intézmény belső minőségbiztosításában részt
vevők (kollégák, szülők, diákok, dolgozók), külső szakmai testület tagja.
4. SZINT: a kiváló pedagógus
A szint elérése nincs időhatárhoz kötve, és nem minden pedagógus számára
követelmény.
A pedagógiai kompetenciák fejlettségi szintje:
Bizonyos pedagógiai feladatok ellátását kiemelkedően magas szinten végzi,
széles körű elméleti tudással és a gyakorlati megvalósításhoz szükséges képességekkel, attitűdökkel rendelkezik (pl. fejlesztőpedagógia, tehetséggondozás,
művészeti tevékenység, közösségi tevékenységek, tanulási programok, „jó gyakorlat” kialakítása stb.)
Jellemző rá mások szakmai támogatása (mentori tevékenység, továbbképzések tartása stb.) tapasztalatainak és tudásának megosztása a tágabb (megyei,
regionális, országos) szakmai közösség tagjaival.
A cím pályázat útján érhető el, amelyet a pedagógus vagy a munkáltatója, valamint bármely érintett személy benyújthat (pl. szakmai munkaközösség, szülői
munkaközösség, helyi, megyei, regionális szakmai szervezetek stb.)
Az értékelést végzők csoportja:
a munkáltató, a tantestület, különböző regionális és országos szakmai testületek képviselői.
5. SZINT: a mesterpedagógus
A pedagóguspálya legfelső szakasza, a kiváló pedagógus szintre épül.
A pedagógiai kompetenciák fejlettségi szintje:
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A szakmai önmegvalósítás magas szintje, amelyet valamilyen (tehát egy-egy
preferált) tanári kompetencia vagy tevékenység alkotó jellegű művelésével és az
adott eredmények országos, esetleg nemzetközi szakmai terjesztésével lehet
elérni (országos tantervi fejlesztés, tankönyvírás, taneszközfejlesztés, értékelési
rendszer kidolgozása, pedagógusképzés, innovatív iskolai program készítése és
megvalósítása). A mestertanár szintbe sorolható a tudós tanár, aki szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos
eredményeket ér el (pl. tudományos fokozattal rendelkezik).
A cím pályázat útján nyerhető el (ld. Kiváló pedagógus).
Az értékelést végzők csoportja:
a munkáltató, a tantestület, a különböző regionális, országos szakmai, tudományos testületek képviselői.

4. A sztenderdek értékelése
A tanári sztenderdek (kompetenciaszintek) értékelésekor célunk lehet: egyrészt a szakmai kompetenciák fejlettségének megítélése, másrészt a szakmai
kompetenciák fejlődésének értékelése. Mondhatnánk azt is, hogy a szakmai
kompetenciák fejlettségének megítélése nem is lehetséges anélkül, hogy a pedagógusjelöltek, pedagógusok kompetenciáira folyamatosan visszajelezzünk, s ez
alapján támogassuk őket a szakmai fejlődésben. Könnyű elképzelni, hogy a kb.
2–3–5 évente sorra kerülő, a tanárok kompetenciáinak fejlettségét értékelő alkalmak csak akkor lehetnek sikeresek, ha a tanárok, tanárjelöltek kompetenciáit
egyrészt a felkészülés, a komplex iskolai gyakorlat és a gyakornokság évei alatt
folyamatosan értékelik, elemzik, tervezik az egyéni fejlődés lépéseit, s támogatják a fejlesztést; másrészt ha az egyes fejlődési szakaszokat lezáró értékelésekkor a minősítés mellett hangsúlyozzuk a tanári kompetenciák diagnosztizálásának fontosságát, s az ez alapján történő szakmai fejlesztési tervek megfogalmazását.
A szakmai fejlődés – s ezáltal a szakmai fejlettség megítélésének is – kulcstényezői közé tartozik, hogy a tanárjelöltek, tanárok hogyan tudnak a gyakorlatukra reflektálni, kiktől és milyen visszajelzéseket, értékeléseket kapnak, s hogy
ezeket milyen módon tudják megbeszélni, közösen értelmezni, s ez alapján a
fejlődést szolgáló további szakmai célokat kitűzni. E kötet pedig éppen az önreflexiók, visszajelzések, értékelések és megbeszélések szakmailag megalapozott és
koherens szempontjainak kialakításához kíván hozzájárulni. Mostani munkánk-
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ban elsősorban a sztenderdek értékelését segítő indikátorok és az indikátorok
megítélését segítő értékelőeszközök elkészítésére tudtunk vállalkozni (ld. 3.
fejezet), s csak belekezdtünk abba a munkába, ami a szakmai fejlődés egyes
szakaszain belül segítheti az értékelések, visszajelzések, önreflexiók és megbeszélések szakmailag átgondolt szempontjait. Ez utóbbihoz most csupán két példát kínálunk: A tanulás támogatása kompetencia diplomás tanári szintjéhez és A
kommunikáció és a szakmai együttműködés kompetencia véglegesített tanárszintjéhez vezető szakasz fejlesztő jellegű értékelőeszközeit (ld. a 3. Függelékben). Ezek az eszközök az adott kompetenciaterület mélyebb elemzését, értelmezését, értékelését teszik lehetővé, s ezáltal különösen jó segítséget nyújtanak
egy-egy tanári kompetenciaterület fejlesztésének alaposabb tervezéséhez, támogatásához és értékeléséhez. E két kompetenciaterületre pedig azért esett a választásunk, mert olyan területek értékeléséhez nyújtanak szempontokat, melyeket
sokféleképpen, gyakran egymással vitába is szállva értelmezünk (pl. differenciálás/adaptív tanulásszervezés, önszabályozott tanulás, személyre szabott tanulás,
együttműködés tanulószervezetben). Ezekben az esetekben természetesen nem
gondoljuk, hogy a felvázolt elképzelések az egyedül elfogadhatóak, szakmailag
megalapozottak, csupán azt, hogy egyfajta koherens, szakmailag megalapozott
rendszert nyújtunk.
A munkacsoport a sztenderdek értékelését segítő indikátorok és értékelőeszközök kidolgozása során igyekezett bizonyos szakmai megfontolásokat, alapelveket is szem előtt tartani.
Az egyes kompetenciaszintekhez/sztenderdekhez kialakított indikátorok
számát igyekeztünk minél inkább minimalizálni.
A sokféle lehetséges értékelőeszközből ebben az anyagban csak a legalapvetőbb, legtöbb kompetenciaterületre kiterjedő értékelőeszközöket dolgoztuk ki,
vagyis nem tekintjük ezeket kizárólagosnak.
Ahogyan az egyes kompetenciák, úgy ezek indikátorai is erőteljesen összefüggnek, hálózatosan kapcsolódnak egymáshoz, ezért sokszor nagyon nehezen
elválaszthatók egymástól. Ezért hoztunk olyan döntéseket, hogy bizonyos kompetenciaelemek inkább az egyik vagy a másik kompetenciaterülethez tartoznak.
Törekedtünk a többszempontúság elvének megteremtésére annak érdekében,
hogy minél megbízhatóbb legyen a szakmai kompetenciák fejlettségének megítélése. Azaz egy-egy kompetenciaszinthez/sztenderdhez készült értékelési
szempontokat a vezetőtanár/mentor/oktató, a diákok és a tanár saját szempontjából is végiggondoltuk.
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A hallgató, tanárjelölt, tanár önértékelési szempontsorát mindig igyekeztünk
összhangba hozni a többi szereplő, érintett értékelésével, hogy ezzel is segítsük
az értékelésekhez kötődő szakmai megbeszéléseket.
Mivel az értékelés több szereplő közös munkájára épül, ezért az indikátorok
kialakításánál figyelembe vettük, hogy a pedagógusok, vezetők, külső értékelők
számára is felhasználható, érhető legyen.
A szakmai kompetenciák fejlettségének megítélése és a személyes szakmai
fejlődés irányainak meghatározása azonban sosem független teljesen az adott
intézmény céljaitól, igényeitől, ezért a szakmai párbeszéd e tekintetben is elengedhetetlen.

5. A sztenderdek és a pedagógusképzés
A képzési és a kimeneti követelmények határozzák meg a pedagógusképzés
célrendszerét, teszik világossá a hallgatónak, hogy a képzés végére hova kell
eljutnia. A kimeneti követelmények meghatározzák azt, hogy mire kell képesnek
lennie a pedagógusnak a diploma megszerzésekor. A kimeneti követelményeket
különböző módon lehet meghatározni, megfogalmazni. (Az a legszerencsésebb
megoldás, ha a kimeneti követelményekként az egységes, a képzést és a továbbképzést is magába foglaló sztenderdrendszernek a diplomaszerzés időszakára
vonatkozó szintjét használják fel.) E kimeneti követelmények alapján állítják
össze a képzés tantárgyait, határozzák meg azoknak a módszereit. 2005-ben,
amikor a jelenlegi kimeneti követelmények kidolgozása megtörtént, már rendelkeztünk a kompetenciák tartalmának leírásával, viszonylag részletes kifejtésével.
Ezek minden korábbinál megbízhatóbb alapot adtak a kimeneti követelmények
meghatározásához, ugyanakkor nem végeztük még el azt az elemző munkát,
amelynek az eredményét e kötet olvasói most megismerhetik. Akkor nem bontottuk még szintekre a kompetenciákat, azaz nem tudtuk még világosan megmondani, hogy milyen indikátorokat kell értékelni, és milyen eszközökkel annak
érdekében, hogy megbízható döntést hozhassunk a diploma odaítéléséről, hogy
pontosabban meghatározhassuk a képzés tartalmát.
Mostani munkánkban, azon túl, hogy ezt a feladatot elvégeztük, indokoltnak
tartottuk a 0. szint megfogalmazását is annak érdekében, hogy a képző intézmények oktatóinak és különösen a vezetőtanároknak, a szakvezetőknek egységes
indikátorrendszert adjunk a kezébe, hogy ily módon könnyebben dönthessenek a
hallgató komplex iskolai gyakorlatra bocsátásáról. A könyvben található indiká-
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torrendszer és az értékelőeszközök reményeink szerint arra is módot adnak, hogy
a jelölt és vezetőtanára külön-külön, egyénileg, de akár közösen is kijelölhesse a
komplex gyakorlat során elsősorban fejlesztendő kompetenciákat.

6. A sztenderdek és a pályamodell
A sztenderdeket, mint már korábban is említettük, több céllal dolgoztuk ki.
Meggyőződésünk szerint a pedagógusjelöltek és a pedagógusok szakmai fejlődésének tervezéséhez, majd az elért szintek megítéléséhez, a képzés és a továbbképzések célrendszerének kialakításához, illetve a személyre szabott támogatás
és önképzés megtervezéséhez egyaránt fontos eszközként szolgálnak.
Úgy gondoljuk, hogy a pedagógus-pályamodell, amelyet gyakorta azonosítanak a pedagógusok bérskálájával, annál jóval több. Ahhoz, hogy a pályán történő előrejutás viszonylag objektív alapokon nyugodjék, hogy az előmenetel megállapításában közreműködő kollégák számára megfelelő fogódzó álljon rendelkezésre, szükség van a sztenderdekre. A sztenderdek, amennyiben megfelelő
indikátorokká, megragadható tevékenységekké bontjuk le azokat, és kidolgozzuk
a megítélésükre szolgáló értékelőeszközök rendszerét, hozzájárulnak ahhoz,
hogy a pedagógusok előmenetele könnyebben megítélhető legyen, és ez a megítélés országosan hasonló kritériumok alapján történjék. Különösen fontosnak
gondoljuk a kézikönyv által nyújtott segítséget, ha egy pedagógus véglegesítéséről kell dönteni. Ez a döntés a pedagógus egész további életpályájára kihat. Ennek súlya, következménye különösen szükségessé teszi, hogy lehetőség szerint
országszerte hasonló kritériumok alapján szülessék meg a döntés.
Úgy gondoljuk, hogy az eredményesen működő pályamodell nemcsak a szintek elérésének megítélését teszi lehetővé, hanem a folyamatos szakmai fejlődés
következő, személyre szabott lépéseinek, a pedagógus egyéni szakmai fejlesztési
tervének a meghatározását is. Az értékelésnek tehát fontos szerepe van abban,
hogy a pedagógus maga az értékelésben részt vevő egyéb személyekkel együttműködve meghatározza a még fejlesztendő területeket és a fejlesztés célszerű
módjait. A pedagógus szakmai felkészültségét is csak abban az esetben méltányos megítélni, ha a folyamatos fejlődéshez megfelelő támogatást kap. Ide értjük
az egyénnek nyújtott személyes szakmai segítséget és az egyéni igényekhez
igazodó továbbképzést.
Természetesen nem gondoljuk azt, hogy az általunk kidolgozott sztenderdek
az előmenetel megítélésének kizárólagos kritériumai lehetnek. A sztenderdek
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főként a szakmai tudást, az elkötelezettséget és a képességeket segítenek értékelni, nemritkán az értékelendő pedagógus tényleges tevékenysége alapján. Az
értékelési rendszer, amelyet e kötetben kézhez kap az olvasó, tekintettel van a
pedagógus tudására, tevékenységének eredményességére, annak a kollégák, a
tanulók, a szülők általi megítélésére.
A sztenderdeken túl az előmenetel megítéléséhez tekintetbe kell venni a pedagógus munkamoráljának tényleges megnyilvánulási formáit is, azt, hogy milyen részt vállal az iskola érdekében kifejtendő munkában. Azaz a felkészültség
és a ténylegesen elvégzett munka mennyisége, valamint minősége együttesen
adhatnak alapot a döntések meghozatalához.

7. A könyv használatáról
A jelen kötetben a szakmai koncepció ismertetését követően bemutatjuk az
általunk fontosnak vélt és az országos vitában a korábbi empirikus vizsgálatokban, valamint a nemzetközi elemzés alapján megerősítést nyert nyolc tanári
kompetencia tartalmát. Először rövidített formában tesszük ezt, hogy kellő áttekintést szerezhessen az olvasó. (Az egyes kompetenciák részletes, elemeire bontott tartalmi bemutatása 0–5. szintig a Függelékben olvasható.)
Ez a fejezet – szándékaink szerint – olyan elméleti alapot nyújt, amely megfelelő keretet szolgáltat az egyes szinteken folyó értékelésekhez és a szakmai
fejlődés további lépéseinek kijelöléséhez. Ebben a fejezetben nyomon követhetjük azt a fejlődési utat, amelyet az egyes kompetenciák birtokbavétele során a
pedagógusok bejárnak a képzés elméleti szakaszától kezdve a pedagógusi munka
ellátásának legmagasabb szintjéig.
A következő fejezetben horizontálisan tekintjük át a sztenderdek egyes szintjeit, azaz arra adunk választ, hogy a 0., az 1. és a 2. szinten a nyolc kompetencia
mindegyikét figyelembe véve milyen kritériumokat, indikátorokat kell a pedagógusoknak teljesíteniük ahhoz, hogy a következő fejlődési szakaszba léphessenek. Ebben a fejezetben az indikátorok mellett megadjuk azokat az értékelőeszközöket is, amelyeket elsősorban alkalmasaknak ítélünk az adott szinten elérendő sztenderdek meglétének megítélésére. Az itt szereplő eszközökkel segítséget szeretnénk nyújtani, de nem gondoljuk, hogy ezek az eszközök kizárólagosak kellene, hogy legyenek. Egy adott pedagógusközösség kidolgozhat és reményeink szerint ki is fog dolgozni a mintaként megadott értékelési eszközök színvonalát meghaladó, az adott körülmények között esetleg jobban alkalmazható
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eszközrendszert mind a pedagógusok, mind az iskola belső és külső értékelői,
illetve a mentorok, a tanulók vagy a szülők számára. Az általunk kidolgozott
eszközöket kiindulópontnak s egyben bizonyítékként tekintjük arra, hogy a
sztenderdek értékelése, megítélése lehetséges.
A Függelékben magunk is közreadunk néhány, a részletek megítélésére alkalmas értékelőeszközt, amelyeket közvetlen használatra pont úgy ajánlunk,
mint további eszközök kidolgozásának kiindulópontjaként.
Nem véletlen, hogy gondosan kerüljük a „mérés” szót. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ezek az eszközök nem felelnek meg a szó szigorú szakmai értelmében
vett mérés kritériumainak. Kétségeink vannak afelől, hogy a pedagógusok felkészültségének, szakmai fejlettségének megítélését lehetséges és indokolt volna az
egzakt mérés kritériumainak alávetni.
A 2. számú függelékben külön kitérünk a portfólió felhasználásának különböző módjaira. Azért emeltük ki az értékelés gazdag eszköztárából, mert minden
szinten minden kompetencia esetében alkalmazzuk mint az értékelés legfontosabb információforrásának gyűjteményét.
Kérdésként vetődhet fel az olvasóban, hogy akkor, amikor a kompetenciák
fejlettségének, az előmenetel fokozatainak 0 + 5 szintjéről tettünk említést, akkor a pontosabb kritériumokat és az értékelési eszközöket miért csupán a 0., 1.,
2. fokozatokra dolgoztuk ki.
A jelen pályázat keretében ezeknek a szinteknek a kidolgozására vállalkoztunk, és ténylegesen csupán ezeknek a leírására nyílt lehetőségünk. Talán mentségünkre szolgál az a körülmény is, hogy a tanulmányunkban felvázolt értékelési
rendszerrel is összefüggő tanári életpályamodell bevezetése is csak fokozatosan
történik majd.
Abban bízunk, hogy még a pályamodell érvénybe lépése előtt egy következő
pályázati ciklusban módunk lesz a további három szint alapos kidolgozására, és
a most közreadott három szint leírásának további gazdagítására, valamint az
egész rendszer kísérleti kipróbálására is. Mindehhez várjuk kollégáink: a gyakorló pedagógusok, a vezetőtanárok, a mentorok, az iskolavezetők, a tanárjelöltek jobbító észrevételeit.
Budapest, 2011. augusztus 7.
A szerzők
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II. AZ EGYES TANÁRI KOMPETENCIÁK
FEJLŐDÉSI FOLYAMATA, A FEJLŐDÉS
SZINTJEI
(A TANÁRI KOMPETENCIÁK LEÍRÁSÁNAK RÖVID
VÁLTOZATAI)
1. A tanuló személyiségfejlesztése
A pedagógus a gyermek és általában az ember fejlődés- és személyiségjellemzőinek, illetve a tanulás sajátosságainak ismeretében az egyéni szükségleteket figyelembe véve, képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek
elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését.
Tiszteli a tanulók személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket;
érzékeny a tanulók problémáira, képes személyre szabott segítséget nyújtani.
0. szint (a gyakorlatra bocsátás feltétele)
Rendelkezik mindazzal az elméleti tudással, amely a gyermekek személyiségfejlődésének segítéséhez szükséges, képes a különböző nézetek elemzésére,
értékelésére, törekszik saját nevelési elképzeléseinek, nézeteinek rendszerbe
foglalására, pedagógiai hivatásának megfogalmazására.
1. szint: a diplomás tanár
Képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni meglévő elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismerési
módszereinek felhasználásával, s ezáltal reálisabb képet alakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. Felismeri
saját tudásának és tapasztalatainak hiányosságait, ezért elfogadja és felhasználja
a mentori segítséget a helyzetértékelés, a problémamegoldás és az önfejlődés
tervezése során.
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2. szint: a véglegesített tanár
Felismerve a nevelési folyamat széles körű pszichológiai, szociológiai, kulturális meghatározottságát, képes feltárni ezeket az összefüggéseket és saját pedagógiai tevékenységében felhasználni őket. Szilárd nevelési elveket vall, de
ugyanakkor nyitott a pedagógiai valóság sokszínűségének befogadására és a
rugalmas alkalmazkodásra.
3. szint: a tapasztalt tanár
Rendelkezik mindazzal a tudással, amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához szükséges. Képes a személyiségfejlesztés komplex
szemléletén alapuló közép- és hosszútávú fejlesztési tervek kialakítására és
megvalósítására, a pedagógiai problémák felismerésére, megoldásuk különböző
módozatainak kidolgozására, a választás során megfelelő döntés meghozatalára.
Törekszik saját tudásának és képességeinek tudatos fejlesztésére.
4. szint: a kiváló tanár
Szakmai tudását megosztva másokkal részt vesz a fiatalok/kezdők szakmai
támogatásában, pedagógiai innovációk kialakításában, megvalósításában, továbbképzések tartásában.
5. szint: a mestertanár
Rendelkezik a tudományos munkához szükséges kompetenciákkal. Sokéves
pedagógiai tapasztalataira építve a pedagógiai gyakorlat és az elmélet problémáira saját kutatásai és fejlesztési tevékenysége által kíván választ adni.
2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai, szociológiai, kulturális sajátosságainak ismeretében képes a csoportok, közösségek számára olyan
pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a csoporttagok szűkebb és
tágabb közösségek iránti elkötelezettségét, amelyek alapján nyitottá válnak a
demokratikus társadalomban való aktív részvételre, a helyi, a nemzeti és az
egyetemes emberi értékek elfogadására.
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Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmikulturális folyamatokat, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és
iskolán kívüli életét.
Az iskola világában tudatosan kezeli az értékek sokféleségét, nyitott mások
véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására; képes olyan
pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását
segítik.
0. szint: (a gyakorlatra bocsátás feltétele)
Alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és a csoportközi folyamatokról, a
demokrácia működéséről, az enkulturációról és multikulturalizmusról, a csoportfejlesztés folyamatáról, elkötelezett az alapvető demokratikus értékek, az esélyteremtés iránt, igyekszik előítéleteit leépíteni, az inklúzió szemléletét magáévá
tenni.
1. szint: a diplomás tanár
Ismeri a csoportokra és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a csoport fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket. Elfogadja, hogy a konfliktusok a közösségi élethez tartoznak. Törekszik a fiatalok
világáról minél több ismeretet szerezni. Tiszteli különbözőségeiket és jogaikat,
és képes hozzájárulni az iskolai és az osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez.
2. szint: a véglegesített tanár
Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében, és közvetíti a
tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. Képes a tanulói
közösségeket tudatosan szervezni, a konfliktusok építő megoldását segíteni, és
előmozdítani az iskolai demokráciát. A tanulók családját partnernek tekinti a
nevelésben. Elkötelezett esélyteremtő, inkluzív és adaptív nevelői-oktató tevékenységet folytat. Előmozdítva a sokféleség iskolai megjelenését képes fejleszteni a tanulók nyitottságát, az előítéletek és a kirekesztés elleni hozzáállását és
interkulturális kompetenciáit.
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3. szint: a tapasztalt tanár
Képes a tanulói közösségszervezésre professzionális szinten (végiggondoltan,
rutinosan, reflektíven és számos módszerrel élve), e kompetenciáját másoknak is
tudja közvetíteni. A tanulókat is be tudja vonni nemcsak az iskolai, hanem az
azon kívüli közösségalakító, társadalmat építő munkába, amelynek maga is részese valamilyen módon. Képes tervezetten előmozdítani a nagyobb egyenlőséget az iskolai közegben, igyekszik diákjait, kollégáit, mentoráltjait is bevonni.
Kitekint az iskolán kívüli multikulturális társadalmi közegre, elmélyült ismeretekkel rendelkezik a témában, és a tanulókat is képes bevonni interkulturális
kezdeményezésekbe, részt vesz multikulturális tartalmú innovációkban, valamint
a rábízott kollégák interkulturális kompetenciáinak fejlesztését is segíti.
4. szint: a kiváló tanár
Elmélyül a közösségfejlesztés témájában a gyakorlatot segítő kutatás szintjén
is, és társadalmi szerepvállalása (valamilyen önkéntes tevékenységen keresztül)
a helyi vagy szélesebb közösségben világosan érvényesül. Az iskolai innováció
és hálózati együttműködés keretében, valamint társadalmi szinten is foglalkozik
az esélyteremtés kérdésével (önkéntesként vagy szakmai szervezeti keretben).
Képes az iskolai innováció és a hálózati kezdeményezések szintjén érvényesíteni
a multikulturalizmus szempontját, és a szélesebb társadalmi közeget tekintve is
bekapcsolódik multikulturális tevékenységekbe.
5. szint: a mestertanár
Tudományos szinten foglalkozik olyan kutatással, amely hatással van a közösségek, csoportok fejlődésére is, illetve fejlesztéseivel hozzájárul a közösségi
értékek közvetítésének alakításához országos vagy nemzetközi szinten. Tudományos, illetve alkotó-fejlesztő munkájával vagy nemzeti, nemzetközi társadalmi szervezetekben végzett fejlesztő tevékenységével hozzájárul az esélyteremtéshez társadalmi szinten is. Szélesebb társadalmi, illetve nemzetközi szinten
bekapcsolódik kutató, illetve alkotó munkájával a multikulturalizmushoz és interkulturális oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekbe.
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3. A szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás
A tanár az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, azok fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési, problémamegoldási
módszereinek, tantervi követelményeinek, valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében képes olyan feltételeket biztosítani, amelyek hatására a
tanulók kialakíthatják saját gyakorlatban alkalmazható adaptív tudásukat.
A tanár törekszik szaktudományi, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának minél hatékonyabb integrálására, a képességek és a tudásrendszerek fejlesztésének egységben való kezelésére annak érdekében, hogy a tantárgyban
rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket megvalósítsa.
0. szint (a gyakorlatra bocsátás feltétele)
A végzés előtt álló pedagógus megalapozott szaktárgyi tudással rendelkezik
a szaktárgyának megfelelő tudományterületeken, biztonsággal mozog a kapcsolódó fogalmi, elméleti, tényekkel összefüggő témákban. Ismeretekkel rendelkezik a szakterülete oktatásának, tartalmi szabályozásának kereteiről, módszertani
lehetőségeiről és eszközeiről is, de a gyakorlati alkalmazás területén még segítségre szorul. Törekszik a tanulók egyéni fejlődésének elősegítésére, a szaktárgyi
oktatás és a pedagógiai célok összekapcsolására a tanulók személyiségfejlődése
érdekében.
1. szint: a diplomás tanár
A diplomás tanár már tapasztalatokkal rendelkezik szaktárgyi területeinek
tananyagstruktúráját, ezek logikáját, megismerési módszereit illetően. Ismeri a
szaktárgyhoz kapcsolható tartalmi szabályozókat, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Alapvető
gyakorlati tapasztalatokkal bír tantárgya tanítási stratégiáival kapcsolatban. Képes elfogadni és munkájába beépíteni a mentori segítséget.
2. szint: a véglegesített tanár
A véglegesített tanár már képes az elméleti és a tapasztalati tudásának önálló
és integrált alkalmazására. Ismeretekkel és tapasztalatokkal bír az egyes tananyagrészekhez szükséges előzetes tudásról. Képes a tanulók előzetes tudására
építeni, az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. Oktatási gyakorlatába

23

beépíti a különböző tanulásszervezési módokat, módszereket, tanulási stratégiákat. Képes továbbá a szaktárgy, a tanulási helyzet, illetve az adott tanulói
(kor)csoportoknak, a tanulók egyéni képességeinek megfelelő módon alakítani
ezeket, de ebben még alkalmi segítségre szorul. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit, ill. ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő
fejlesztési lehetőségekről. A véglegesített tanárt önállóság jellemzi, nyitott a
külső változásokra, aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában.
3. szint: a tapasztalt tanár
A tapasztalt tanár már minden lényeges ismeret birtokában és gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve képes a tananyag sokoldalú bemutatására, a gyakorlati
alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. Átlátja a más szaktárgyakkal,
művelődési területekkel adódó kapcsolódási pontokat. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal összhangban, és differenciálni a
tanulói képességeknek megfelelően. Törekszik arra, hogy a tanulási folyamatot
az alapvető kompetenciák és az élethosszig tartó tanulás szempontjainak figyelembevételével szervezze meg. Innovatív megoldásokat alkalmaz. Kész fiatalabb
kollégák szakmai támogatására. Képes saját szakmai fejlődését irányítani, szakmai munkához és fejlődéshez kapcsolódóan együttműködéseket kezdeményezni.
Alkalmas intézményen belül szakmai területen (közép)vezetői feladatokat vállalni.
4. szint: a kiváló tanár
A kiváló tanár minden tanári kompetenciában magas szintet ért el, egy vagy
néhány területen ezt meghaladó, kiemelkedő teljesítményre képes. Rendelkezik
szakmai munkájához, szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel,
ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tud betölteni. Képes mások
szakmai fejlődését irányítani, iskolán belül, illetve helyi vagy regionális szinten
szakmai vezetői szerepet betölteni. Képes felkérésre szakértői feladatot ellátni.
5. szint: a mestertanár
A mestertanár képes szakmai kompetenciáit sokoldalúan, iskolán kívüli környezetben, országos, ill. nemzetközi szinten is innovatív módon alkalmazni.
Kiemelkedő teljesítményre képes a szakértői, kutatási és/vagy fejlesztési mun-
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kákban, aktívan vesz részt a szakmai közéletben. Az intézményi szakmai tevékenység révén a mestertanári szintig jutó pedagógus képes fejlesztési, illetve
kutatási tevékenységekben irányító szerepet betölteni saját intézményében vagy
azon kívül. Kész az alkotótevékenységre szakmájával összefüggő területeken.
4. A pedagógiai folyamat tervezése
Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények, a tanulói
személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések, a tanulók életkora,
képességei, érdeklődése, előzetes tudása és tapasztalatai, szociális felkészültsége
és az elsajátítandó tudás sajátosságai közti összhang megteremtésével képes
pedagógiai munkájának megtervezésére a helyi tanterv, a tanmenet, a tematikus
terv és az óraterv szintjén.
Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni; a taneszközöket és egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani; a pedagógiai folyamat elemei közti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni; a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különböző változatokban gondolkodni; terveit
reflektív módon elemezni, értékelni.
0. szint (a gyakorlatra bocsátás feltétele)
Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, tantervfajtákat, tantervtípusokat, érti ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött
szerepét. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában, pedagógiai céljainak
megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat, azok struktúráját, logikai felépítését, kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. A
szaktárgyi órák tervezésekor növekvő szerepbiztonsággal végzi a pedagógiai
folyamat tervezésével kapcsolatos feladatokat.
1. szint: a diplomás tanár
A tervezés során a célok tudatosításából indul ki, és ehhez viszonyítva történik meg a megfelelő stratégia kiválasztása. Felismeri a pedagógiai folyamat
egyes tényezői közti összefüggéseket, és a tervezés során képes tudatosan felhasználni azokat. Törekszik az adott tanulócsoport sajátosságainak figyelembevételére (motiváltság, előzetes tudás stb.). Elfogadja a mentori segítséget.
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2. szint: a véglegesített tanár
A folyamat tervezésekor felhasználja az egyes tanulókkal kapcsolatos információkat, felhasználja az előzetesen elért eredményeket, és azokra épít, több
irányban keresi a megoldás lehetőségeit. Tervezésében komplex módon veszi
figyelembe a pedagógiai helyzet minden lényeges elemét, képes egyéni fejlesztési tervek kidolgozására, s képes önállóan reflektálni (tervező)munkájára, annak
intézményi, társadalmi kontextusára.
3. szint: a tapasztalt tanár
A tanár alternatívákban gondolkodik, differenciált folyamatokat tervez, amelyek középpontjában a tanulói tevékenységek állnak. Folyamatosan elemzi és
értékeli saját felkészülésének minőségét, annak mértékét, hogy a tervezés során
megfelelő mértékben vette-e figyelembe az oktatást befolyásoló várható feltételeket, sikerült-e rugalmas alkalmazkodást megalapoznia. Munkájában kezdeményező, aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési folyamatában.
4. szint: a kiváló tanár
A szélesebb körű szakmai hálózatok tevékenységében való aktív részvétele és
kiválósága eredményeképpen mélyreható tapasztalatokkal rendelkezik a tantervfejlesztés, a tantervi értékelés, a pedagógiai rendszerfejlesztés terén, s ezeket az
intézményfejlesztés szolgálatába állítja. Tapasztalatait szívesen használja fel
helyi, illetve regionális fejlesztési munkákban, s terjeszti a szélesebb szakmai
közönség számára.
5. szint: a mestertanár
Pedagógiai feladatainak kiváló szintű ellátása mellett szaktudományi és neveléstudományi kutatásokat végez, melyekkel a tervezés terén elsősorban a tantervelméleti-tantervfejlesztési munkálatokat gazdagítja országos és nemzetközi
szinten.
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5. A tanulás támogatása
A tanár képes pedagógiai céljainak és azok elérését biztosító oktatási-nevelési
stratégiájának megvalósítására.
Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák; a motivációt, differenciálást, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és
együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák
kiválasztására és megvalósítására; a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony és szakszerű
alkalmazására.
Képes a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésével, az együttműködési elvek és formák közös kialakításával és elfogadásával nyugodt, biztonságos és az eredményes tanuláshoz szükséges tanulási
környezet megszervezésére.
Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására, az önálló, önszabályozó tanulás kialakítására, támogatására, a folyamat során fellépő tanulási
nehézségek felismerésére és megoldására.
Törekszik a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására.
0. szint: (a gyakorlatra bocsátás feltétele)
A tanárrá válás fókuszában a tanulás és a tanítás folyamatainak tudatosodása,
az önszabályozott tanulás támogatásával kapcsolatos tudásrendszer gazdagodása
áll. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motivációelméletek, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszerei terén. Fontosnak tartja
a tanulási képességek fejlesztését, s nyitott az élethosszig tartó tanulásra.
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas tanulási sajátosságainak, feltételeinek azonosítását, megteremtését illetően. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási
eredményességre gyakorolt hatásaival. Osztálytermi környezetben képes bizalomteli légkör kialakítására.
Alapvető tájékozottság jellemzi a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés elméleti megközelítéseit, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek
kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseit illetően. Képes átgondolt nevelési-
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oktatási stratégiák szerint megszervezni a tanórai tanulási-tanítási folyamatot, s a
gyerekeknek és a tartalomnak megfelelő módszereket alkalmazni.
1. szint: a diplomás tanár
Tudja, hogy a tanulói érdeklődés felkeltéséhez, az önszabályozó viselkedés
támogatásához, a tanulás eredményességének értékeléséhez a tanulók aktív részvételére, folyamatos tanári visszajelzésre és megerősítésre van szükség. Képes a
tanulók motivációjára építeni s támogatni őket az aktív, megértésre törekvő tanulásban.
Az optimális tanulási környezet, tanulási légkör megteremtésekor figyelembe
veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit, az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait.
Tudja, hogy az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat, módszereket igényel, ezért törekszik az életkori, egyéni és
csoportsajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek, taneszközök alkalmazására.
2. szint: a véglegesített tanár
Képes a tanulókat bevonni a saját tanulási folyamatuk irányításába, tervezésébe, szervezésébe, az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos
feladatokat adni, és támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában.
Képes a különböző nevelési, tanulási nehézségek felismerésére, s ez alapján a
kollégákkal és más szakemberekkel megvalósított közös fejlesztésre.
A tanulók aktuális állapotának, motivációjának, előzetes tudásának, a tanulói
énkép sajátosságainak figyelembevételével meg tudja teremteni a hatékony tanuláshoz szükséges támogató hagyományos és e-tanulási környezet változatos
feltételeit. Fontosnak tartja a formális, nem formális és informális úton, tanulási
környezetben szerzett tudás összekapcsolását.
A tanulók tapasztalataira, előzetes tudására épít, ösztönzi a magasabb szintű
gondolkodási folyamatokat. Nyitott az új tanuláselméletek, tanulási-tanítási
módszerek, az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére.
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3. szint: a tapasztalt tanár
Az önszabályozott tanulás kialakítása érdekében folyamatosan monitorozza a
tanulók sajátosságait, s megteremti aktív részvételüket a saját tanulási folyamatuk tervezésében, eredményességének értékelésében, tanulási motívumaik tudatosításában. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni, s széles körű
együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek
körében.
Képes az osztálytermen kívül is komplex tanulási környezet létrehozására, a
támogató tanulási környezet feltételeit komplexen értelmezi, a szűkebb és a tágabb közösséget is figyelembe veszi, s szükség esetén be is vonja a tanulási környezet tervezésébe.
Rendszeresen információkat gyűjt a tanulók tanulásáról, ezeket kritikusan
elemzi, s képes ez alapján személyre szabott, minden tanuló számára eredményes tanulási utakat kialakítani az osztálytermi és az azon kívüli tanulásban.
Felhasználja a nemzetközi, az országos, a helyi mérések információit a tanulók
tanulásfejlesztésének és a saját pedagógiai munkájának eredményessége érdekében.
4. szint: a kiváló tanár
Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok, jó gyakorlatok kidolgozásában
és iskolai, helyi és regionális disszeminációjában, amelyek építenek az egyes
tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási, nevelési igényeire, az élethosszig tartó
tanulás kompetenciáinak fejlesztésére, s a személyre szabott tanulás változatos
feltételeit teremtik meg.
Aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában.
A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit, fejlesztéseit iskolai, helyi, regionális szinten terjeszti, és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja.
5. szint: a mestertanár
Tevékenységének kimagasló szintű, alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt különböző, a tanulók személyre szabott fejlesztésével, tanulásfejlesztéssel, kompetenciafejlesztéssel foglalkozó jó gyakorlatok, komplex
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tanulási környezeteket integráló fejlesztő programok kidolgozásában, megvalósításában, értékelésében.
A tanulás támogatásával kapcsolatos innovatív kezdeményezéseit, fejlesztések eredményeit országos/nemzetközi szinten is terjeszti.
6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése
A pedagógus értékelési tevékenysége irányulhat a tanulók munkájára, saját
munkájára, mások tevékenységére, az iskola munkájára, sőt túlmutathat a saját
intézményi kontextuson is, pl. ha országos mérésekben vesz részt mint kutató/fejlesztő.
Értékelési tevékenysége során a tanár képes az értékelés különböző céljainak
és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására, szükség esetén önálló értékelési eszközök készítésére. Figyelembe veszi az értékelés
jelentős hatását a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelési képességeik alakulására. Ezért érvényesíti a differenciálás, individualizálás szempontjait, és elősegíti a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében.
Képes az értékelés során kapott adatokat megfelelően értelmezni, és saját
munkájára az adatok fényében reflektálni.
.
0. szint: (a gyakorlatra bocsátás feltétele)
Pontos és szakszerű elméleti tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van a mérésmetodika alapjaival. Elismeri az értékelés fontosságát a pedagógiai tevékenységre nézve. Elkötelezett a
tanulást támogató értékelés mellett. A rövid iskolai gyakorlaton értékelési tevékenységét vezetőtanári támogatással végzi.
1. szint: a diplomás tanár
Az értékelés jogi és etikai normáit ismeri és betartja. Világosan látja a pedagógus szerepét a fejlesztő és minősítő értékelés folyamatában. Értékelési tevékenysége elsősorban önmagára és tanulóira irányul. Értékelő tevékenységét
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mentori támogatással szakszerűen és a partnerek bevonásával (kollégák, szakértők, szülők stb.) végzi.
2. szint: a véglegesített tanár
Képes önállóan alakítani értékelő tevékenységét, a kapott adatok fényében
önállóan reflektálni munkájára, levonni a megfelelő tanulságokat. Ugyanakkor
képes segítséget kérni, elfogadni és adni, tehát aktívan és kooperatívan együttműködik kollégáival saját, kollégái és az iskola értékelő munkájának javítása
érdekében. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző: a tanulók teljesítményét több munkájuk alapján, átfogóan, többféle eszköz segítségével értékeli.
Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb, intézményi, társadalmi
kontextusával is érdemben foglalkozni.
3. szint: a tapasztalt tanár
Értékelő tevékenysége önálló, tanulás- és tanulóközpontú. Értékelési gyakorlata hatékonyan elősegíti az egyes tanulók személyes fejlődését. Tanulóinak és
saját munkájának értékelése során is célja az állandó önfejlesztés. Kollégáival
állandóan együttmunkálkodik, a tanítás intézményi és társadalmi kontextusáról
is konstruktívan és kritikailag gondolkodik, majd ennek eredményeit beépíti
értékelő munkájába. Értékelő tevékenységében képes tudatosan felhasználni
vizsgálati eredményeket.
4. szint: a kiváló tanár
Az értékeléshez kapcsolódó pedagógiai feladatok ellátását magas színvonalon végzi. Képes saját munkájának értékelésére, az állandó önfejlesztésre. Képes
mások önértékelését segíteni, és a kapott eredmények alapján mások szakmai
fejlődését facilitálni.
5. szint: a mestertanár
Célja a szakmai önmegvalósítás, amelyet vagy osztálytermi munkáján vagy a
tanításhoz kapcsolódó más területeken végzett alkotó tevékenységgel ér el. Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe, tervezésébe,
szervezésébe és működtetésébe, például kutatásokba, vizsgaanyagok írásába,
vizsgák bonyolításába.
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7. A kommunikáció és a szakmai együttműködés
A tanár az iskolai szervezet tagjaként képes partneri együttműködésre a tanulókkal, kollégáival, az iskola más munkatársaival, a szülőkkel, a tanulók és az
iskola életében szerepet játszó szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel
a pedagógiai folyamatban betöltött szerepüknek megfelelően.
Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek és problémák feltárása, megoldása
érdekében szakmai segítséget kérjen.
A szervezetfejlesztés sajátosságainak és a vonatkozó jogszabályoknak ismeretében képes közreműködni az iskolai szervezet folyamatos fejlesztésében és
értékelésében.
Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra a
partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően, képes felismerni és értelmezni
kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni.
0. szint: (a gyakorlatra bocsátás feltétele)
A tanárjelölt szakmai kapcsolatainak fókusza elsősorban egy adott intézményen belül, döntően osztálytermi szinten értelmezhető. Az együttműködés iránti
nyitottságát és elköteleződését elméleti ismeretei alapozzák meg.
Alapvető kommunikációelméleti tájékozottság jellemzi. Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait, és törekszik azok alkalmazására.
Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről és azok elérhetőségéről, kezeléséről.
Szakmai témában biztonsággal érti a szakszöveget, és képes szakmai szövegek megalkotására. A fenti forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában.
1. szint: a diplomás tanár
A tanár szakmai kapcsolatainak fókusza elsősorban egy adott intézményen
belül értelmezhető, de már kiterjed az iskolai szervezet egészére. Együttműködik
szaktárgyához, vagy az általa tanított osztályok oktatási – nevelési kérdéseihez
kötődően. Aktív szakmai kapcsolatra törekszik mentorával, és munkája fejlesztésében felhasználja támogatását.
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Hatékony interperszonális kommunikáció jellemzi. Kommunikációelméleti
ismereteit alkalmazza osztálytermi munkája során. Támogatja az együttműködést tanulási helyzetekben.
Meglevő szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, elismeri és igényli a
folyamatos, állandó megújulást, s ezért munkájában tudatosan felhasználja a
szakmai forrásokat.
2. szint: a véglegesített tanár
Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra, együttműködési lehetőségekre. Széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel bír.
Aktívan közreműködik az intézményi és szakmai szervezeti tevékenységekben,
követi és figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. Bekapcsolódik a helyi innovációkba.
Hatékony osztálytermi kommunikáció jellemzi, képes osztálytermi és iskolai
környezetben a konfliktusok kezelésére.
Bekapcsolódik szakmai diskurzusokba. Szakmai kérdésekben tájékozottság
és önálló, tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi.
3. szint: a tapasztalt tanár
Saját szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás lehetőségeire, a szakmai párbeszédek eredményeire. Részt vállal a tudásmegosztásban, és
rendszeresen értékeli, támogatja mások szakmai fejlődését. Széles körű szakmai
kapcsolatrendszerrel bír.
Kommunikációelméleti ismereteit szervezeti szinten is képes értelmezni és
alkalmazni. Szerepet vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken,
szóban és írásban.
Az intézményen belül és helyi kapcsolatrendszerében szakmai kérdések
megbeszélésére ösztönöz, kezdeményező szerepet vállal.
4. szint: a kiváló tanár
Aktív szerepet vállal valamilyen együttműködésen alapuló szakmai tevékenységben, és ahhoz kötődően aktív szakmai kapcsolatokat működtet.
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Képes és kész mások osztálytermi kommunikációjának fejlődését szakmailag
támogatni.
Felelősséggel vesz részt szakmai kérdések megvitatásában helyi és országos
szinten is.
5. szint: a mestertanár
Szerepet vállal a tanári szakma országos szervezeteinek működtetésében.
Tudományos igényű munkát végez az osztálytermi kommunikáció vizsgálata
és a fejlesztés módszereinek kidolgozásában. Eredményeit szakmai fórumokon
mutatja be.
8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A tanári szerepek és feladatok, valamint az ezekre ható társadalmi folyamatok, jogszabályok és etikai normák ismeretében képes meghatározni és rendszeresen újrafogalmazni saját szakmai szerepvállalását.
Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, lelki egészségének megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s ezek
alapján reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
Képes a szakmai információforrások megtalálására, értelmezésére, felhasználására és ezek közvetítésére.
Szaktárgya, valamint a neveléstudomány kutatási módszereinek ismeretében
képes az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben való részvételre, akciókutatás tervezésére és lebonyolítására, a kutatási eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelő-oktató munkájában.
0. szint: (a gyakorlatra bocsátás feltétele)
A pedagógusszerep elméleteit, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat
ismerve, értve; elfogadva a pedagógusszakma társadalmi és szakmai felelősségét
képes a pedagógiai nézeteivel összhangban az egyéni szakmai szerepértelmezés
kialakítására.
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Ismerve a reflektív gondolkodás, az önismeret, a lelki egészség megőrzésének elméleteit és gyakorlati technikáit képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei
értelmezésére, elemzésére, értékelésére az oktatók, hallgatótársak támogatásával.
Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek kutatási, fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés és innováció sajátosságaival. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára.
1. szint: a diplomás tanár
Pedagógiai gyakorlatának reflektív elemzése alapján képes mentori segítséggel a szakmai szereptanulás problémáit felismerni, szakmai fejlődésének irányait, területeit azonosítani, s ehhez kötődően a megfelelő lépéseket megtenni.
Az egyes tanulókra való reflektálást alapvetőnek tartja a nevelési-oktatási
kérdések, eredmények, problémák értelmezésében.
Elkötelezett a pedagógiai munka rendszeres tudományos elemzése iránt, nyitott az új kutatási, fejlesztési eredményekre, és törekszik az innovatív gondolkodásra. Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni.
2. szint: a véglegesített tanár
Magát a szakma etikai és jogi normáihoz tartva dolgozik. Konstruktív partner
az iskola mint szakmai szervezet életében, képes mások és a saját szakmai szerepértelmezését és megvalósítását értelmezni, kommunikálni, változtatni, értékelni és az iskolai szervezet érdekében egyeztetni.
Az iskolai, nevelési-oktatási problémák érzékeny, több szempontú megközelítése, komplex kezelése, a problémamegoldásban a kollégákkal való együttműködés jellemző rá. Képes lelki egészsége védelmére.
Nyitott az innovatív pedagógiai megoldásokra, képes felhasználni az új kutatási és fejlesztési eredményeket, illetve szükség esetén egyszerűbb problémák
esetében maga is kisebb kutatási, fejlesztési feladatokat képes megtervezni és
kivitelezni. Szakmai támogatás mellett részt vesz az iskolai innovációkban, fejlesztésekben, kutatásokban.
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3. szint: a tapasztalt tanár
Elfogadva az iskola, a pedagógusok társadalmi felelősségét képes az iskolán
belül és a helyi közösséget érintve szakmai párbeszédet, egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep, -munka, -feladatok kérdéseiről. Az iskola szervezeti
életét, a pedagógusokat, iskolát érintő kérdésekben állást foglal, párbeszédet
kezdeményez.
Az iskolai, nevelési-oktatási problémák értelmezésében, a problémamegoldásban kezdeményező, aktív szerepet tölt be. Tudatosan él a kiégést megelőző
technikák alkalmazásával. Képes a tanulók önismeretének, lelki egészségvédelmének támogatására.
Iskolai kutatási, fejlesztési projektek, pályázatok tervezésében, megvalósításában aktívan részt vállal, s az eredményeket képes dokumentálni saját maga és
mások számára.
4. szint: a kiváló tanár
A pedagóguskollégák szakmai támogatásában s az iskola szervezeti életében
kezdeményező, speciális/vezető pozíciót tölt be. Az iskolákat, a pedagógusszakmát érintő problémákról, kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az iskolai, helyi, regionális kontextusban és a vitában, egyeztetésben
alkotóan és felelősségteljesen részt venni.
Az iskolai, nevelési-oktatási problémák értelmezésében, a problémamegoldásban irányító szerepet tölt be. Képes a kollégák önismeretének, lelki egészségvédelmének támogatására és a kollégák szakmai fejlődésének segítésére,
saját reflektív, szakmai elemző technikáinak megosztására.
Iskolai kutatási, fejlesztési projektek vezetését, pályázatok tervezését, megvalósítását képes ellátni. Az iskolai innovációkban kollégáit szakmailag segíti. A
kutatási, fejlesztési eredményeket az iskolai, a helyi, a regionális szinten népszerűsíti.
5. szint: a mestertanár
A pedagógusszakmát, az iskolát érintő kérdésekben országos és esetleg nemzetközi fórumokon képes felvetni szakmai szempontokat, alkotóan és felelősségteljesen részt vesz a szakmai vitákban, egyeztetéseken.
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Tevékeny szerepet játszik a reflektív gyakorlat és a pedagógiai mentálhigiéné
országos, nemzetközi szintű terjesztésében.
Elkötelezett a tudományos igényű kutatások iránt, s széles körű érdeklődésre
számot tartó pedagógiai, szaktárgyi kutatásokat, fejlesztéseket végez, az eredményeket országos (és nemzetközi) szinten terjeszti.
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III. A TANÁRI TELJESÍTMÉNY SZTENDERD
ALAPÚ ÉRTÉKELÉSÉNEK ESZKÖZEI
Ez a fejezet konkrét eszközöket tartalmaz a 8 tanári kompetencia sztenderdjeinek értékelésére.
3 szint kidolgozására került sor ebben a fejlesztési periódusban:
− 0. szint: a képzést befejező egyéni összefüggő gyakorlatának megkezdése előtt álló hallgató szintje, amelynek a „Gyakorlatra bocsátás feltétele”
elnevezést adtuk;
− 1. szint: az egyéni összefüggő gyakorlatát befejező „diplomás tanár”
szintje;
− 2. szint: a gyakornoki évek befejezésekor a „véglegesített tanár” szintje.
(Az egyes szintek a fejlesztők által közösen elfogadott megnevezéseket kapták.)
Mivel az előző fejezet és az 1. számú függelék részletesen tartalmazza a
kompetenciák tartalmát, fejlődési folyamatát, ebben a fejezetben csak rövid leírását adjuk az egyes kompetenciaelemeknek, részletesebben mutatjuk be az
értékelés alapvető kritériumait (indikátorait) és módszereit, illetve egy-egy
komplex, mind a 8 kompetenciát felölelő szempontsort a 0–1–2. szint sztenderdjeinek mérésére a mentor/vezetőtanár/külső szakember részére, az önértékeléshez és a tanulói visszajelzésekhez. Ezeknek az értékelőlapoknak a struktúrája
teljesen azonos (az értékelés szempontjai - értékelési skála), az értékelés alapjául
szolgáló adatok forrásai is azonosak (a portfólió dokumentumai, óramegfigyelések, elemző-értékelő megbeszélések, reflexiók) s az értékelés is egyformán egy
4 jegyű skálán történik. Ettől csak a tanulói kérdőívek térnek el, amelyek az
iskola egyéni minőségbiztosítási rendszeréhez igazítva használhatók fel.
Az értékelést meghatározó indikátorok, források és szempontsorok bemutatása szintenként történik
A 3 oldalú értékelés elvileg lehetővé teszi a minősítő és a fejlesztő funkció
együttes érvényesülését. A fejlődés támogatásához jelen állapotában is jól használható. Objektív kiindulási pontot jelenthet a további képzés, önképzés megtervezéséhez. A minősítő értékeléshez azonban szükség van az elért eredmények és
az értékelési kategóriák közti összefüggés pontos meghatározására. (Pl. a diploma megszerzéséhez nem lehet egyetlen kompetencia esetében sem 1-es az érté39

kelés, s el kell érni az 50%-os teljesítményt, azaz a 2,5-es átlagot.) Ez az értékelési skála valószínűleg eltérő lesz a különböző intézmények különböző elvárásai
miatt, sőt a különböző szakos tanárokkal szemben megfogalmazott követelmények eltérései is reális lehetőségként jelennek meg. Ezeknek a szempontoknak
az érvényesítésére, egy egységességre törekvő „értékelési filozófia” kidolgozására, ajánlások megfogalmazására csak a fejlesztés következő szakaszában, az
érté-kelőlapok széles körű kipróbálása után lehet vállalkozni.

0. szint (a gyakorlatra bocsátás feltétele)
A kompetenciák indikátorai és az információ forrásai
1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése
Rendelkezik mindazzal az elméleti tudással, amely a gyermekek személyiségfejlődésének segítéséhez szükséges, képes a különböző nézetek elemzésére,
értékelésére. Szaktudásának felhasználásával tervezi meg óráit, képes a megvalósítás eredményességének és eredménytelenségének feltárására és a tapasztalatok beépítésére a gyakorlat további folyamatában. Növekvő szerepbiztonsággal
végzi feladatait.
Indikátorok

Az információ forrásai

Rendelkezik a pedagógiai hivatást és tevékenységet megalapozó elméleti tudással az emberről,
gyermekről és a személyiségfejlesztésről

Szóbeli és írásbeli beszámolók,
szemináriumi dolgozatok, gyakorlati feladatok

Képes a hospitáláson látott órák elemzése és értékelése során a tanulócsoport és az egyes tanulók
sajátosságainak figyelembevételére

Hospitálási jegyzőkönyvek,
óramegbeszélések

Tanórái tervezésekor, a tanórákon és az órák elemzésekor törekszik a képzés során elsajátított, a
tanulókra vonatkozó sokoldalú ismeretei alkalmazására

Tanítási tervek, tanórai megfigyelések, óramegbeszélések

Törekszik a tanulókkal közvetlen kapcsolat kialakítására

Megfigyelés, tanulói vélemények
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2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése,
fejlesztése
Alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és a csoportközi folyamatokról, a
demokrácia működéséről, az enkulturációról és multikulturalizmusról, a csoportfejlesztés folyamatáról, elkötelezett az alapvető demokratikus értékek, az esélyteremtés iránt, igyekszik előítéleteit leépíteni, az inklúzió szemléletét magáévá
tenni.
Indikátorok

Az információ forrásai

Ismeri a közösségfejlesztésre vonatkozó főbb szociálpszichológiai és pedagógiai megközelítéseket.

Írásbeli és szóbeli beszámolók,
reflexiók

Ismeri az inklúzió fogalmát és elméleti hátterét.

Írásbeli, szóbeli beszámolók
reflexiók

Érti a nevelés-oktatás társadalmi-kulturális beágyazottságát.

Írásbeli, szóbeli beszámolók,
reflexiók

Ismeri az interkulturalitás fogalmát és megközelítéseit.

Írásbeli, szóbeli beszámolók,
reflexiók

Elkötelezett a demokratikus értékek mellett.

Reflexiók, iskolai dokumentumok és gyakorlatok elemzése, az iskolai DÖK munkájának elemzése, párbeszéd a
vezetőtanárral

Nyitott a különféle véleményekre, elfogadja a társadalmi sokféleséget és annak iskolai megjelenését.

Reflexiók saját nézetekre,
tanulmányokra, saját óraterveire; párbeszéd a vezetőtanárral

Törekszik előítéleteinek leépítésére, érzékenyen
közelít a különböző kisebbségekhez.

Reflexiók saját tapasztalatokra, tanulmányokra, saját óraterveire, párbeszéd a vezetőtanárral.

Elkötelezett az iskolai esélyteremtés iránt.

Iskolai dokumentumok elemzése, reflexiók saját nézeteire,
oktatáspolitikai dokumentumokra, tanulmányokra, párbeszéd a vezetőtanárral
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3. kompetencia: A szaktudományos, a szakmódszertani, a tantervi tudás
A tanárjelölt megalapozott szaktárgyi tudással rendelkezik a szaktárgyának
megfelelő tudományterületeken, biztonságosan mozog a kapcsolódó fogalmi,
elméleti, tényekkel összefüggő területeken. Ismeretekkel rendelkezik szakterülete oktatásának módszertani lehetőségeiről és eszközeiről, de a gyakorlati alkalmazás terén még segítségre szorul. Ismeri az oktatás tartalmi szabályozásának
rendszerét és a kapcsolódó dokumentumokat.
Törekszik a tanulók egyéni fejlődésének elősegítésére, a szaktárgyi oktatás és
a pedagógiai célok összekapcsolására a tanulók személyiségfejlődése érdekében.
Indikátorok

Az információ forrásai

A szaktárgyhoz kapcsolható elméleti és tárgyi ismeretei megalapozottak, szilárdak.

Írásbeli és szóbeli beszámolók, szaktárgyi dolgozatok

A szaktárgyához kapcsolható módszertani ismeretei
megalapozottak.

Írásbeli és szóbeli beszámolók, szaktárgyi dolgozatok

Elméleti szinten tudja, hogy a szaktárgy oktatása
hogyan járul hozzá a különböző életkorú tanulók
tanulásához, egyéni fejlődéséhez, a gyakorlatban
alkalmazható kompetenciákhoz.

Írásbeli és szóbeli beszámolók, szaktárgyi dolgozatok

Ismeri a tantárgy oktatását segítő módszertani eszközöket.

Óramegfigyelés

Pontos és következetes fogalomhasználat jellemzi.

Óramegfigyelés

A szaktárgyi fejlődés irányába mutatott nyitottság
jellemzi.

Szakmai beszélgetés

Az IKT használatának alapszintű képessége jellemzi.

A szaktárgyakhoz kapcsolódóan készített feladatok

Aktív részvétel jellemzi az óramegfigyeléseket követő megbeszéléseken, elemzéseken.

Hospitálási jegyzőkönyv,
szakmai beszélgetés

4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
A tanárjelölt ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, tantervfajtákat és típusokat, érti ezeknek az oktatás szabályozásában betöl-
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tött szerepét. Korszerű szaktárgyi ismereteinek birtokában pedagógiai céljainak
megfelelően képes meghatározni a tanítandó tartalmakat, azok struktúráját, logikai felépítését, kiválasztani a tanítás-tanulás megfelelő stratégiáit.
Indikátorok

Az információ forrásai

A tanárjelölt felkészülése, tanítási tervei bizonyítják,
hogy korszerű szaktárgyi ismeretekkel rendelkezik, s
ezekből kitűzött céljainak megfelelően válogat az
oktatás tartalmának elemzésekor, meghatározásakor.

Óratervek, tématerv elemzése,
önreflexió, vezetőtanárral és a
hallgatótársakkal folytatott
elemző-értékelő megbeszélés

A személyiségfejlesztő, attitűdformáló célok is helyet kapnak a tervezetekben.

Óratervek, tématerv elemzése,
önreflexió, vezetőtanárral és a
hallgatótársakkal folytatott
elemző-értékelő megbeszélés

A tervek és azok megvalósítása bizonyítják, hogy
törekszik a tanuló- és tanulásközpontú felfogás érvényesítésére (tanulók aktivizálása, motiválása,
bevonása a tanulási folyamatba stb.).

Óratervek, tématerv elemzése,
önreflexió, vezetőtanárral és a
hallgatótársakkal folytatott
elemző-értékelő megbeszélés

Képes a szaktárgyának megfelelő, változatos és
motiváló tanulási stratégiák és eszközök kiválasztására, megtervezésére.

Óratervek, tématerv elemzése,
önreflexió, vezetőtanárral és a
hallgatótársakkal folytatott
elemző-értékelő megbeszélés

A tervezés során törekszik figyelembe venni a tanulási-tanítási környezet minden lényeges elemét (előzetes tudás, motiváció, a környezet lehetőségei,
korlátai stb.).

Óratervek, tématerv elemzése,
önreflexió, vezetőtanárral és a
hallgatótársakkal folytatott
elemző-értékelő megbeszélés

Tervei bizonyos fokú rugalmasságról tanúskodnak:
tartalmazzák az előrelátható nehézségeket, a megoldásukra kidolgozott lehetséges válaszokat.

Óratervek, tématerv elemzése,
önreflexió, vezetőtanárral és a
hallgatótársakkal folytatott
elemző-értékelő megbeszélés

Óratervei jól strukturáltak, az egyes órák egyes lépései összhangban vannak a kitűzött célokkal.

Óratervek, tématerv elemzése,
önreflexió, vezetőtanárral és a
hallgatótársakkal folytatott
elemző-értékelő megbeszélés

A tapasztalatok és a visszajelzések alapján saját
tervezési folyamatát elemzi, értékeli és újragondolja.

Önreflexió, reflektív napló a
felkészülés/tervezés folyamatáról és a megvalósított órákról
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5. kompetencia: A tanulás támogatása
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a tanulás és a tanítás folyamatáról, az önszabályozott tanulás képességének kialakulásáról, különböző motivációelméletekről, a tanulási motiváció fejlesztésének módszereiről. Fontosnak tartja
a tanulási képességek fejlesztését, s nyitott az élethosszig tartó tanulásra.
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek azonosítását,
megteremtését illetően. Tisztában van a különböző tanulási környezetek tanulási
eredményességre gyakorolt hatásaival.
Tájékozott a differenciális pedagógia elméleti kérdéseiben, a tanításra való
felkészülés során törekszik az adaptív tanulásszervezést megvalósító stratégiák
és módszerek kiválasztására.
Indikátorok

Az információ forrásai

Érti, felismeri a tanulás, tanítás folyamatának tényezőit, a motiválás és az önszabályozott tanulás támogatásának elemeit a megfigyelt tanórákon, iskolai
helyzetekben.

Mások óráinak megfigyelése,
elemzése; esetelemzés; problémaszituáció elemzése

Érti, felismeri a tanulási környezet tényezőit, hatásait a megfigyelt tanórákon, iskolai helyzetekben.

Mások óráinak megfigyelése,
elemzése; esetelemzés; problémaszituáció elemzése

Érti, felismeri az adaptív tanulásszervezés, a differenciális pedagógia elemeit, eredményeit, problémáit
a megfigyelt tanórákon, iskolai helyzetekben.

Mások óráinak megfigyelése,
elemzése; esetelemzés; problémaszituáció elemzése

Többféle módszert, taneszközt alkalmaz a tanórákon, s képes indokolni használatuk adekvátságát a
tanulástámogatás szempontjából.

Mentor/vezető tanár értékelése a hallgató tanórájáról,

Bizalomteli légkört alakít ki az osztályban.

Mentor/vezető tanár értékelése a hallgató tanórájáról, önértékelés a tanóráról

A gyerekeknek és a tartalomnak megfelelő módszereket alkalmaz.

A vezetőtanár értékelése a
hallgató tanórájáról, önértékelés a tanóráról
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önértékelés a tanóráról

Indikátorok

Az információ forrásai

Rendelkezik saját szakmai elképzelésekkel a tanulásról, a tanításról, s ebben a tanulási folyamat támogatása, a differenciálás lényeges szerepet tölt be.

Reflexió, szakmai vita, esszé

6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
Pontos és szakszerű elméleti tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van a mérésmetodika alapjaival. Elismeri az értékelés fontosságát a pedagógiai tevékenységre nézve. Elkötelezett a
tanulást támogató értékelés mellett. A rövid iskolai gyakorlat alatti értékelési
tevékenységét vezetőtanári támogatással végzi.

Indikátorok

Az információ forrásai

A tanárjelölt vezetőtanári segítséggel képes reális követelményeket állítani: követelményei nem túlzottak, de
megfelelő kihívást jelentenek.

Óratervek, tématerv(ek),
dolgozatok, tanulói
munkák

A tanárjelölt a tervezés (óra, téma) során – vezetőtanári
segítséggel – adekvát értékelési folyamatokat és módszereket is tervez.

Óratervek, tématerv(ek)

A tanárjelölt elméleti tudására támaszkodva és vezetőtanári segítséggel képes elemezni a választott eszköz megfelelőségét.

Óratervek, tématerv(ek)
és csatolt elemzés, reflexió

Az értékelés idejét, témáját, kritériumait időben közli a
tanulókkal.

Óramegfigyelések

A tanulók munkájára azonnal vagy elfogadható időn belül
visszajelzést, értékelést ad.

Óramegfigyelések, dolgozatok, tanulói munkák

Törekszik arra, hogy visszajelzései, értékelései mindig
egyértelműek, világosak és tárgyszerűek legyenek.

Óramegfigyelések, dolgozatok

A visszajelzés, értékelés során a tanulás támogatására
törekszik, rámutat az erősségekre, gyengeségekre, tanácsot ad.

Óramegfigyelések, dolgozatok, tanulói visszajelzés, esetleg szülői
visszajelzés
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Indikátorok

Az információ forrásai

Törekszik arra, hogy a tanulói munkák értékeléséből nyert
adatokat objektíven elemezze, és saját munkájára ezeknek
a fényében reflektáljon.

A vezetőtanár visszajelzése, értékelése

A tanárjelölt átérzi a tanulók értékelésének morális felelősségét.

A vezetőtanár visszajelzése, értékelése

7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai
kommunikáció
Az együttműködés iránt nyitottság és elköteleződés jellemzi a tanárjelöltet.
Szakmai kapcsolatai elsősorban az adott intézményen belül valósulnak meg.
Alapvető kommunikációelméleti tájékozottság jellemzi. Az osztálytermi
kommunikáció sajátosságára vonatkozó szakmai ismeretei alaposak.
Tájékozottság jellemzi szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről és azok elérhetőségéről, kezeléséről.
Szakmai témában biztonsággal érti a szakszöveget, és képes alapvető szakmai szövegek megalkotására.
Indikátorok

Az információ forrásai

Érti és saját gyakorlatára nézve értelmezni
tudja a társadalom és az iskola hatásrendszerét.

Hallgatói esszé az iskolai szervezet
működéséről, a tanári szerep értelmezéséről

Ismeri és saját gyakorlatához kötődően értelmezni tudja az iskola és a család kapcsolatrendszerét a kapcsolattartás hagyományos
formáit.

A gyakorlat során készített jegyzőkönyvek és elemzésük, egy gyermek
anamnézisének elemzése, problémaszituációk elemzése

Nyitott a közvetlen tanári tevékenységéhez
kötődő szakmai együttműködésre.

Reflektív napló, fejlődési profil, esetelemzések, a vezetőtanár visszajelzései, önértékelő lap

Mentori segítséggel képes az osztálytermi
kommunikáció tervezésére és értelmezésére.

Óratervek, óramegfigyelés, óraelemzések, önértékelés

Osztálytermi kommunikációja szuggesztív,

Óramegfigyelések, önértékelés
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Indikátorok
szakszerű, érthető és az adott szituációban
adekvát.

Az információ forrásai

A tanulói aktivitást elősegítő kommunikáció
jellemzi.

Óratervek, óramegfigyelés, elemzőértékelő reflexiók

Munkája során felhasználja a pedagógiai, a
pszichológiai és a szaktárgyához kötődő
forrásokat.

Szaktárgyi, szakmódszertani szóbeli és
írásbeli beszámolók, óratervek elemzése, óramegfigyelések, reflexiók

A szakmai nyelv használata jellemzi.

A hallgató szóbeli beszámolói és írásbeli munkái óratervek, tanítási órák
megfigyelése, elemzése önreflexiók

Szakmai munkájában felhasználja a releváns
a szakirodalmakat.

Írásbeli és szóbeli munkák tervezése,
dokumentumok elemzése, tanórák
megfigyelése, elemzése

8. kompetencia: Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A pedagógusszerep elméleteit, a szereppel kapcsolatos elvárásokat ismerve és
értve elfogadja a pedagógusszakma társadalmi és szakmai felelősségét.
Képes a pedagógiai nézeteivel összhangban az egyéni szakmai szerepértelmezés kidolgozására.

Indikátorok

Az információ forrásai

Ismeri a pedagógus szerepeire, a pedagógus
személyiségére, a pedagógus tevékenységére,
nézeteire és mindezek alakulására vonatkozó
elméleti álláspontokat.

Szóbeli és írásbeli beszámolók,

Tanulmányai során arra törekszik, hogy a
pedagógussá válás folyamatának törvényszerűségeit saját tanulmányainak szervezésében,
értelmezésében hatékonyan érvényesítse.

Reflexiók a saját tanulmányi fejlődésére a portfólió dokumentumaira,
egyéni fejlődési terv

A pedagógusszerepekre vonatkozó ismeretekkel képes szembesíteni saját gyakorló tanítását, iskolai munkáját.

Reflektív napló, fejlődési profil,
esetelemzések, vezetőtanár visszajelzései, önértékelő lap

szemináriumi dolgozatok, gyakorlati
feladatok
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Indikátorok

Az információ forrásai

Az önismeretre, a szakmai önismeretre, a
reflexióra, a mentálhigiénére vonatkozó ismeretek birtokában képes mások és saját tevékenységét árnyaltan elemezni, kritikus álláspontot kialakítani, tevékenységét módosítani,
a fejlődésére vonatkozó célokat megfogalmazni.

Óratervek, óramegfigyelés, óraelemzések, a vezetőtanár értékelése a
hallgató tanóráiról, önértékelés a
tanóráról, önértékelő lap, támogatott
felidézés

Ismeri a tudományterületén és a neveléstudományban fellelhető fő nyomtatott és elektronikus forrásokat, képes ezeket felkutatni és
felhasználni.

Szemináriumi dolgozatok, gyakorlófeladatok, óratervek, esszék

Ismeri a pedagógiai (szaktudományi) kutatás
sajátosságait, irányait, alapvető módszereit,
képes kutatási részfeladatokat ellátni.

Gyakorlati pedagógiai jellegű feladatok megoldása, egyes tantárgyakhoz kapcsolódó vizsgálatok,
kutatások
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Szempontsorok a sztenderdek 0. szintjének értékeléséhez
A mentor/külső megfigyelő értékelőlapja

Értékelési skála:
Nem jellemző

1
2

Az adott terület…/

Esetleges, általában nem jellemző

3

Az adott tevékenység….

Többnyire jellemző
Jellemző, tudatosan átgondolt

4

Az értékelés szempontjai

Értékelés a
négyes skálán

1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése
A hallgató elméleti ismeretekre támaszkodó, korszerű nézeteket
vall a pedagóguspályáról, a pedagógusszerepről.
A hallgató vállalja a pedagógusszerepet a tanulókkal való foglalkozás során.
A hallgató a diákok számára elérhető, nyitott a diákok személyes
megismerésére.
Törekszik a tanulók, tanulócsoportok alaposabb megismerésére.
2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek fejlődésének
segítése
Elkötelezett a demokratikus értékek, a társadalmi sokféleség mellett
Törekszik előítéleteinek, sztereotípiáinak leépítésére.
Érti és saját gyakorlatára nézve értelmezni tudja a társadalom és az
iskola kölcsönös hatásrendszerét.
Tisztában van a közösségfejlesztés lehetőségeivel.
Figyelembe veszi a tanulók eltérő szociokulturális hátterét, vallja
az esélyegyenlőség megteremtésének elvét.
3. kompetencia: A szaktudományos, a szakmódszertani, a tantervi
tudás
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Az értékelés szempontjai
A tanításra való felkészülés a jelölt megalapozott és szilárd szaktárgyi ismereteit tükrözi.
A szaktárgyhoz kapcsolódó módszertani ismeretei korszerűek,
gazdagok.
Ismeri a tantárgy oktatása során felhasználható eszközöket.
Az IKT használatának alapszintű képessége jellemzi.
Tudatos és változatos a módszer- és eszközhasználata.
4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
A tanítási tervei jól tükrözik a hallgató tudatosságát az adott szaktárgy sajátos céljaira és feladataira vonatkozóan.
A tanítás tervezésekor az elsajátítandó ismereteken túl igyekszik
meghatározni a képességfejlesztés és attitűdformálás lehetőségeit
is.
Igyekszik értékközvetítési szempontokat beépíteni órájába.
A feladatok meghatározásánál figyelembe veszi a tanulói érdeklődést és a tanulók közti kapcsolatokat.
A tervezetek tanuló- és tanulásközpontú felfogást tükröznek: a
tanulók aktivizálását, motiválását biztosító tevékenységeket tartalmaznak.
A szervezési módok, módszerek és eszközök kiválasztásában a
kijelölt célok a meghatározók.
A módszer- és taneszköz-választás a téma, a tanulás és a tanulási
környezet szempontjából átgondolt.
A jelölt gondol arra, hogy a kitűzött célok elérését hogyan fogja
ellenőrizni, megtervezi az értékelés módját is.
Tervei jól strukturáltak, az órák egyes lépései logikusan épülnek
egymásra.
A tervezés során gondol az előre látható nehézségekre, s ezek
megoldásának lehetséges alternatíváira is.
Tapasztalatai és a visszajelzések alapján terveit kész újragondolni,
elemezni, értékelni.
5. kompetencia: A tanulás támogatása
Határozott óravezetés jellemzi.
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Értékelés a
négyes skálán

Az értékelés szempontjai

Értékelés a
négyes skálán

Jól gazdálkodik az idővel.
Az órán rugalmasan alkalmazkodik a tanulók kérdéseihez, felvetéseihez.
Törekszik arra, hogy minden tanuló lehetőséget kapjon az egyéni
megnyilvánulásra.
Óráin megjelent a tanulás aktív, megértést segítő támogatása.
6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
A jelölt reális követelményeket támaszt a tanulókkal szemben.
Mindig időben és világosan közli a tanulókkal, mikor és hogyan
(milyen kritériumok mentén) fog értékelni.
Rendszeresen konstruktív visszajelzést ad a tanulók munkájára.
Átérzi a tanulói munka értékelésének erkölcsi felelősségét.
7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai együttműködés és
8. kompetencia: Elkötelezettség a szakmai fejlődésért
Kommunikációja szuggesztív, szakszerű, érthető és az adott szituációnak megfelelő.
Rendszeresen reflektál a meglátogatott és a megtartott órákra.
Önreflexiójában a leíró jellegű bemutatás mellett megjelennek az
elemző és az értékelő megjegyzések.
Keresi az összefüggéseket saját és a tanulók tevékenységei között.
Törekszik arra, hogy alkalmazza elméleti szaktudását az eredmények és a hiányosságok okainak magyarázatára.
Elfogadja mentora /oktatója kritikus megjegyzéseit, a tanulók
visszajelzéseit, s ezeket figyelembe veszi önértékelésében, fejlődési terveinek kidolgozásában.
Az önértékelés során reális következtetéseket fogalmaz meg.
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Önértékelési lap
Értékelési skála
Nem jellemző

1
2

Az adott terület…/

Esetleges, általában nem jellemző

3

Az adott tevékenység….

Többnyire jellemző
Jellemző, tudatosan átgondolt

4

Az önértékelés szempontjai
1. kompetencia: A tanulói személyiség fejlesztése és
2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek fejlődésének
segítése
Sikerült megfelelően értelmezni/megvalósítani a tanári szerepben
elvárható partneri viszonyt, s jó kapcsolatot kialakítani a tanulókkal.
Igyekeztem előítéleteimet, sztereotípiáimat leépíteni a tanulókkal
szemben.
Törekedtem az egyéni és a közösségi szempontok együttes figyelembevételére.
A társadalmi sokféleség és a demokratikus közösségi értékek (pl.
odafigyelés, kooperáció, munka, altruizmus, szolidaritás stb.)
közvetítésére törekedtem tanításom és saját magatartásom által.
Törekedtem az inklúzióról, interkulturalitásról szerzett ismereteimet gyakorlati munkám során alkalmazni.
3. kompetencia: A szaktárgyi, a szakmódszertani, a tantervi tudás
A tanításra való felkészülésnél a szaktárgyi tudásom biztonságára
törekedtem, a hiányosságokat pótoltam.
A felkészülésnél figyelembe vettem a központi és a helyi tanterv
elvárásait, mentorom tanmenetét.
Igyekeztem a tananyagot gazdagítani, színesen szemléltetni.
Tanításom során igyekeztem a korszerű módszereket és eszközö-
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Értékelés a
négyes skálán

Az önértékelés szempontjai

Értékelés a
négyes skálán

ket alkalmazni.
4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
A felkészülésnél igyekeztem pedagógiai és pszichológiai ismereteimre támaszkodni.
Igyekeztem felhasználni a tanulókról, tanulócsoportról a tanórán
és tanórán kívül megszerzett tudásomat az órák tervezése során.
Alaposan átgondoltam tanítási céljaimat, a fejlesztési-nevelési
feladatokat.
Törekedtem a célokat elősegítő szervezési módok, módszerek és
eszközök tervezésére és ezek változatos használatára.
Figyelmet fordítottam a tanulók motiválásának tervezésére.
Előre átgondoltam az ellenőrzés-értékelés módjait.
5. kompetencia: A tanulás támogatása
Igyekeztem a tanórát oly módon felépíteni, hogy az segítse a tanulás folyamatát, biztosítsa a tanulók aktivitását az elsajátítás folyamatában.
Sikerült az órák folyamán optimális tanulási körülményeket biztosítanom.
Igyekeztem segíteni azoknak a tanulóknak, akiknek nehézségeik
voltak a feladatok megoldásában.
Általában megvalósítottam az órán előzetes elképzeléseimet, de
szükség esetén rugalmasan alkalmazkodtam az aktuális helyzethez.
A fegyelmezéssel kapcsolatos konfliktusokat megoldottam.
6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
A tanítás folyamán a saját tevékenységem mellett tudatosan figyeltem a tanulók munkáját.
A tanulók munkájára időben adtam visszajelzést, értékelést.
Sikerült reális követelményeket támasztanom a tanulók többségével szemben.
7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai együttműködés
8. kompetencia: Elkötelezettség a szakmai fejlődésért
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Az önértékelés szempontjai
Megfelelően nyílt kommunikáció alakult ki köztem és a tanulók
között.
Az órák légköre fokozatosan egyre oldottabbá vált.
A megtartott órák utólagos elemzése és értékelése rendkívül hasznos volt fejlődésem szempontjából.
Reflexióimban igyekeztem szakmailag megalapozott véleményt
mondani.
Reálisan érzékeltem és értékeltem tanításom eredményeit.
Mentorom és kollégáim javaslatait megfontoltam, s igyekeztem
beépíteni munkámba.
Minden szakmai együttműködésre nyitott voltam, kerestem az
együttműködés lehetőségeit az iskolán belül.
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Értékelés a
négyes skálán

A tanulói véleményezés kérdései
Értékelési skála
1

Nem jellemző

2

Az adott terület…/

Esetleges, általában nem jellemző

3

Az adott tevékenység….

Többnyire jellemző

4

Jellemző, tudatosan átgondolt

Jó kapcsolat alakult ki a tanárjelölttel?
Megfelelő volt-e az órák légköre?
Tapasztaltál-e személyes érdeklődést a tanulók iránt, irántad?
A tanárjelölt példájával és tevékenységével értékeket közvetített-e?
Észlelte-e és figyelembe vette-e az osztályban lévő tanulók közti különbségeket?
Tapasztaltad-e a segítő szándékot a tanulás folyamán a jelölt részéről?
Kérdéseit, magyarázatait, feladatait értettétek?
Az órán tanultak megkönnyítették a tananyag elsajátítását, az egyéni feladatok elvégzését?
Be tudtatok kapcsolódni az órai munkába?
Érdekesek voltak az órák?
Az órán használt eszközök tetszettek? Segítettek a tanulásban?
Miben kellene fejlődnie a tanárjelöltnek, hogy eredményes, jó tanár legyen?
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1. szint: a diplomás tanár szintje
A kompetenciák indikátorai, az információk forrásai
1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése
Képes a tanulók/tanulócsoportok megismerési módszereinek felhasználásával
tapasztalatokat gyűjteni, ezeket összevetni elméleti tudásával, s ezáltal reálisabb
képet alakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. Felismeri saját tudásának és tapasztalatainak hiányosságait,
ezért elfogadja és felhasználja a mentori segítséget a helyzetértékelés, a problémamegoldás és az önfejlődés tervezése során.
Indikátorok

Az információ forrásai

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli
az iskola világát és a pedagóguspályát.

Esszé vagy más írás a pedagógiai nézetekről, jelen és jövőképről

Pedagógiai munkája és önelemző, értékelő
reflexiói korszerű pedagógiai tudást és
nézeteket tükröznek.

A mentor elemzése és értékelés a meglátogatott órákról

A gyermeki személyiség sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

Egy tanuló teljes személyiségrajza

Felismeri a tanulási nehézségeket és azok
okait.

Tanítási és korrepetálási tapasztalatok
elemzése és értékelése

A tanórai és tanórán kívüli tevékenység
elemzése, értékelése

Szakmai fejlődési terv
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2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése,
fejlesztése
Ismeri a csoportokra és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a csoport fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket. Elfogadja, hogy a konfliktusok a közösségi élethez tartoznak. Mentora segítségével
törekszik a tanulók egyéni sajátosságait meglátni, és tudatosítani a társadalmi
kontextus hatásait önmagára, az iskolára és a tanulók iskolai helyzetére. Törekszik a fiatalok világáról minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket
és jogaikat, és képes hozzájárulni az iskolai és az osztálytermi toleráns, nyitott
légkör megteremtéséhez.
Indikátorok

Az információ forrásai

Figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek (kulturális, illetve társadalmi helyzetéből
fakadó) sajátosságait nevelési-oktatási tevékenységei során.

Óratervek, egyéb pedagógiai (tanórán kívüli) tevékenységek tervei,
reflexió a tervekre és megvalósításukra, megfigyelt tanórák, foglalkozások; esettanulmányok, a tanulók társas helyzetét feltáró módszerek használatának dokumentálása

Képes vitát vezetni, alkalmazza a vita módszerét, és más a tanulók bevonását elősegítő módszereket.

Óratervek, egyéb pedagógiai (tanórán kívüli) tevékenységek tervei,
reflexió a tervekre és megvalósításukra, megfigyelt tanórák, foglalkozások

Előmozdítja a tanulók együttműködését.

Óratervek, egyéb pedagógiai (tanórán kívüli) tevékenységek tervei,
reflexió a tervekre és megvalósításukra, megfigyelt tanórák, foglalkozások

Törekszik a környezettudatosságra, és bekapcsolódik a fenntartható fejlődést előmozdító
iskolai kezdeményezésekbe

Reflexió az iskolai kezdeményezésekre, dokumentumelemzés (a
környezettudatosság megjelenéséről), saját pedagógiai tervei, óratervei és az ezekhez kapcsolódó
reflexiók
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Indikátorok

Az információ forrásai

Nagy vonalakban ismeri a tanulókat körülvevő
konkrét környezet és ifjúsági kultúra sajátosságait, és igyekszik figyelembe venni azt pedagógiai munkája során.

Reflexiók pedagógiai helyzetekre,
problémákra; óratervek, egyéb
pedagógiai (tanórán kívüli) tevékenységek tervei, reflexió a tervekre és megvalósításukra, óramegfigyelés, foglalkozások; esettanulmányok

A tanórán kívüli tevékenységek szervezésében
figyelembe veszi a közösségfejlesztés szempontjait.

Megfigyelt tanórán kívüli foglalkozások, ezek tervezetei, a vonatkozó reflexiók

Elkötelezett az egyenlő bánásmód elve mellett,
és érvényesíti azt a pedagógiai gyakorlatában.

Reflexiók saját pedagógiai gyakorlatára, óramegfigyelés, foglalkozások, esettanulmányok.

Észreveszi, ha egy-egy tanuló kirekesztődik a
közösségből, és igyekszik tenni a kirekesztés
ellen.

Reflexiók saját pedagógiai gyakorlatára, Óramegfigyelés, foglalkozások, esettanulmányok

Példát mutat a megkülönböztetés elleni fellépésével, a társadalmi problémák iránti érzékenységével.

Reflexiók saját pedagógiai gyakorlatára, mentora által megfigyelt
órák, foglalkozások; tanításfilozófia megfogalmazása, mentortanári
vélemény

Mentori segítséggel képes hozzájárulni a tanulók iskolai és iskolán kívüli problémáinak megoldásához.

Esettanulmányok, reflexiók

3. kompetencia: A szaktudományos, a szakmódszertani, a tantervi tudás
A diplomás tanár már tapasztalatokkal rendelkezik szaktárgyi területeinek
tananyagstruktúráját, ezek logikáját, megismerési módszereit illetően. Ismeri a
szaktárgyhoz kapcsolható tartalmi szabályozókat, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Alapvető
gyakorlati tapasztalatokkal bír tantárgya tanítási stratégiáiról. Ismeri és bátran
használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a tanórákon. Képes elfogadni és munkájába beépíteni a mentori segítséget. Nyitottságot, elkötelezettséget érez a tanári szerep megvalósításához.
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Indikátorok

Az információ forrásai

A szaktárgyhoz kapcsolható elméleti és tárgyi
ismeretei megalapozottak, pedagógiai alkalmazásuk megfelelő.

Óratervek, óramegfigyelés

A szaktárgyi ismeretek tanítási helyzetnek megfelelő tervezése, a terv pontos/rugalmas kivitelezése.

Óratervek, óramegfigyelés

A tanórai anyag strukturált, jól követhető, érthető
elrendezése, bemutatása.

Óratervek, óramegfigyelés, tanulói kérdőív

A szaktárgynak, a kapcsolódó kompetenciáknak
és a tanítási helyzetnek megfelelő oktatási módszerek, taneszközök, tanítási stratégiák alkalmazása jellemzi.

Óratervek, reflexiók, óramegfigyelés

A tanítási helyzetben a motiválási és a pedagógiai
lehetőségek kiaknázása jellemzi.

Óramegfigyelés, tanulói vélemények

A szaktárgyi oktatással összefüggésben a kollégákkal adódó együttműködési lehetőségek kiaknázása jellemzi.

A munkaközösségi programokon
való részvétel dokumentumai

A szaktárgy tanításához kapcsolódó mentori segítség elfogadása, az oktatási gyakorlatba való
beépítése jellemzi.

A mentortanár véleménye,
szakmai megbeszélésekről feljegyzések

4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
Ezen a szinten a jelölt a tervezés során a célok tudatosításából indul ki, és ehhez viszonyítva történik meg a megfelelő tanulási-tanítási stratégia kiválasztása.
Felismeri és elemzi a pedagógiai folyamat egyes tényezői közti összefüggéseket
és a tervezés során képes tudatosan felhasználni azokat. Törekszik az adott tanulócsoport sajátosságainak figyelembevételére (motiváltság, előzetes tudás stb.).
Szükség esetén nyitott a mentori segítség elfogadására.
Indikátorok

Az információ forrásai

A tanár tervei (óratervek, tematikus terv), felkészülése bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a
tervezés során a célok tudatosításából indul ki.

Óratervek, tematikus terv, tervezési tevékenység megfigyelése a
hangos gondolkodás módszerével,
megfigyelési jegyzőkönyv, a mentortanár véleménye, önértékelő lap
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Indikátorok

Az információ forrásai

A fejlesztő, attitűdformáló célok hangsúlyosak a
tervezetekben.

Óratervek, tematikus tervek, ezek
elemzése, a mentortanár véleménye, önértékelő lap

Figyelembe veszi a tantárgyi koncentráció lehetőségeit, s ehhez mérten választja ki a megfelelő
tanulási-tanítási stratégiákat.

Óratervek, tematikus tervek, ezek
elemzése, a mentortanár véleménye, önértékelő lap

A tervezés során a tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt, s törekszik az
adott tanulócsoport sajátosságainak (motiváltság,
előzetes tudás stb.) figyelembevételére.

Óratervek, tematikus tervek, ezek
elemzése, a tervezési tevékenység megfigyelése a hangos gondolkodás módszerével, a mentortanár véleménye, önértékelő lap

Tudatosan felhasználja a szociális tanulásban
rejlő lehetőségeket.

Óratervek, tematikus tervek, ezek
elemzése, a jelölt óráinak megfigyelése, a mentortanár véleménye, önértékelő lap

Megtervezi az ellenőrzés, az értékelés módjait is.

Óratervek, tematikus tervek, a
tervezési tevékenység megfigyelése a hangos gondolkodás módszerével, a mentortanár véleménye, önértékelő lap

Figyelembe veszi a tanulók ötleteit, gondolatait is
a tanórák és főleg a tanórán kívüli tevékenységek
tervezésekor.

Óratervek, tanórán kívüli tervek,
tanulói visszajelzések, a mentortanár véleménye, önértékelő lap

Tervezése során megjelenik a többféle megoldásban való gondolkodás, jelzi az alternatív megoldási lehetőségeket.

Óratervek, tematikus tervek, ezek
elemzése, a tervezési tevékenység megfigyelése a hangos gondolkodás módszerével, reflektív
napló a tervezési tevékenységről/felkészülésről, a mentortanár
véleménye, önértékelő lap

Elfogadja a mentori segítséget, a kollégák véleményét, törekszik a tervezési tevékenységének
fejlesztésére.

A mentortanár véleménye, a
tanár kollégák véleménye, egyéni
fejlődési terv, önértékelő lap
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5. kompetencia: A tanulás támogatása
Tudja, hogy a tanulói érdeklődés felkeltéséhez, az önszabályozó viselkedés
támogatásához, a tanulás eredményességének értékeléséhez a tanulók aktív részvételére, folyamatos tanári visszajelzésre és megerősítésre van szükség. Képes a
tanulók motivációjára építeni s bevonni őket saját tanulási folyamatuk irányításába, tervezésébe, értékelésébe. Az optimális tanulási környezet, a tanulási légkör megteremtésekor figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit, az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt előnyeit és hátrányait.
Tudja, hogy az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat, módszereket igényel, ezért törekszik az életkori, egyéni és
csoportsajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.
Indikátorok

Az információ forrásai

A tanulók aktív, megértésre törekvő tanulását támogatja; ötleteiket, kezdeményezéseiket meghallgatja, lehetőség szerint épít
rájuk.

Óratervek, tematikus tervek, óramegfigyelés, tanulói produktumok, videofelvétel támogatott felidézéssel, a mentortanár véleménye, óraelemzések, önértékelő lap

A tanórán épít a tanulók motivációira, szükségleteire, érdeklődésére, igényeire, céljaira; s igyekszik felkelteni és fenntartani
érdeklődésüket, motivációjukat.

Óratervek, tematikus tervek, óramegfigyelés, tanulói produktumok, óraelemzések, videofelvétel támogatott felidézéssel, a mentortanár véleménye, önértékelő lap

A tanórákon pozitív visszajelzésekre épülő,
bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden
tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége
van a javításra.

Óramegfigyelések, a mentortanár véleménye, tanulói visszajelzések, önértékelő lap, óraelemzések, reflektív
megbeszélés

A tantermi elrendezéssel, a taneszközök
használatával, a diákokkal közösen kialakított tantermi szabályokkal a tanulók tanulását támogató környezetet teremt.

Óramegfigyelések, a mentortanár véleménye, tanulói visszajelzések, önértékelő lap

A tanórán figyelemmel kíséri a tanulók
aktuális fizikai, érzelmi állapotát, s szükség
esetén igyekszik változtatni az előzetes
tanítási tervein.

Óramegfigyelések, a mentortanár véleménye, önértékelő lap, reflektív
napló, reflektív megbeszélés, óraelemzések
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Indikátorok

Az információ forrásai

A tanórai módszerek kiválasztásában, a
tanulásszervezésben épít a tanulók, a tanulócsoport előzetes tudására, az iskolán kívüli tapasztalataira és a tanulási sajátosságaira.

Óra- és tematikus tervek, óramegfigyelések, óraelemzések, a mentortanár
véleménye, tanulói visszajelzések,
önértékelő lap

A tanórán változatos stratégiákat, módszereket, taneszközöket használ.

Óra- és tematikus tervek, óramegfigyelések, tanulói produktumok, a mentortanár véleménye, tanulói visszajelzések, önértékelő lap

A tanulói aktivitást, interaktivitást elősegítő,
a differenciálásra lehetőséget adó módszereket használ a tanórán.

Óramegfigyelések, a mentortanár véleménye, tanulói visszajelzések, önértékelő lap

Tanórán vagy a diákok tanórán kívüli tanulási tevékenységének támogatásához az IKT
eszközeit is felhasználja.

Óra- és tematikus tervek, óramegfigyelések, tanulói produktumok, a mentortanár véleménye, tanulói visszajelzések, önértékelő lap

Nyitott az egyéni tanulói képességek fejlesztésére, az adaptív tanulásszervezésre/
differenciálásra.

Tanításfilozófia, reflektív napló, fejlődési profil, óraelemzések, a mentortanár és a gyakorlatot kísérő szeminárium oktatójának visszajelzése, önértékelő lap

6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
Ismeri és betartja az értékelés jogi és etikai normáit. Világosan látja a pedagógus
szerepét a fejlesztő és minősítő értékelés folyamatában. Értékelési tevékenysége
elsősorban önmagára és tanulóira irányul. Értékelő tevékenységét mentori támogatással szakszerűen és a partnerek bevonásával (kollégák, szakértők, szülők stb.)
végzi.
Indikátorok

Az információ forrásai

A jelölt ismeri a tantervi követelményeket, és igyekszik őket figyelembe venni saját követelményeinek
megfogalmazásakor.

Tématervek, óratervek céljainak és a tantervi céloknak az
összevetése

A tanulókkal szemben reális követelményeket támaszt, és ezeket képes következetesen alkalmazni is.

Óratervek, tématervek, óramegfigyelés, diákvisszajelzés
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Indikátorok

Az információ forrásai

A tervezés (óra, téma) során az értékelési folyamatokat és a módszereket is megtervezi.

Óratervek, tématerv

Értékelési gyakorlatának kialakításában épít elméleti tudására.

Az értékelés elméleti megalapozását megvilágító elemzések

Megfelelően és változatosan használja az értékelési
eljárások különböző formáit.

A használt értékelési eszközök

Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek,
tárgyszerűek, a tanulást támogatják.

Óramegfigyelés, tanári visszajelzések pl. dolgozatokon,
tanulói egyéni értékelési lap

Az értékelési folyamatból származó információkat
munkájában – mentori segítséggel – az egyéni,
csoportos fejlesztés alapjául használja.

Értékelési adatok elemzése,
reflexiók, munkatervek

A jelölt értékelési tevékenysége során törekszik
arra, hogy megvilágítsa a tanulók számára erősségeiket és a javítandó területeket, és ezzel segítse reális
önértékelésük kialakulását.

Tanulói egyéni értékelési lapok, megbeszélések jegyzőkönyvei, óramegfigyelés.

A jelölt törekszik arra, hogy az egyes diákok lehetőséget kapjanak saját teljesítményük értékelésére,
illetve a tanári értékelésre reflektálhassanak.

Egyéni értékelések megbeszélésekről feljegyzések, tanulói
önértékelések

A tanár a tanulói munkák, illetve saját munkájának
értékelése alapján mentori segítséggel módosítja
gyakorlatát.

Tanári önértékelés, óramegfigyelés, mentori értékelés

7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai együttműködés
A tanár szakmai kapcsolatainak fókusza elsősorban egy adott intézményen
belül értelmezhető, de már kiterjed az iskolai szervezet egészére. Együttműködik
szaktárgyához vagy az általa tanított osztályok oktatási-nevelési kérdéseihez
kötődően kollégáival, illetve a szülőkkel. Aktív szakmai kapcsolatra törekszik
mentorával, és munkája fejlesztésében felhasználja támogatását.
Elméleti ismeretei alapján hatékony interperszonális kommunikáció jellemzi.
Kommunikációelméleti ismereteit alkalmazza az osztálytermi munkájában is.
Meglevő szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, elismeri és igényli a
folyamatos, állandó megújulást, s ezért munkájában tudatosan felhasználja a
szakmai, módszertani forrásokat.
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Indikátorok

Az információ forrásai

A diákok fejlődése érdekében együttműködik – ha kell mentora segítségével
– kollégákkal, szakmai partnerekkel,
szervezetekkel.

Jegyzőkönyvek esetmegbeszélésekről;
esetleírások; reflektív összefoglalók értekezletekről, megbeszélésekről; önértékelő
lap; a mentor véleménye

Szakmai tevékenységébe (fejlődési
profil, diákok személyiségfejlesztése,
szakmai szerepvállalás) tudatosan építi
be mások, különösen mentora szakmai
tanácsait, észrevételeit.

Fejlődési profil; reflektív megbeszélések;
tervekhez kötött reflektív elemzések;
megbeszélések alapján újraírt tervek; a
mentora véleménye; önértékelő lap

Megbeszéléseken, vitákban, értekezleteken kifejti szakmai álláspontját, érvel
mellette, s mások álláspontját, érveit is
meghallgatja.

Reflektív megbeszélések; esetmegbeszélések; viták; értekezletek; munkaközösségi
megbeszélések; önértékelő lap

Nyitott a diákok érdekérvényesítő tevékenységeire, a diákjaival való aktív és
partneri kapcsolatra.

Óramegfigyelési jegyzőkönyvek; a jelölt
diákokhoz kötődő tevékenységeit mutató
eseménynaptár; diákrendezvényeken készült képek és reflexiók; tanulói interjúk;
szóbeli/írásbeli kifejtés a témában adekvát
szakmai tervekről

Tanórán a csoportos és a kooperatív
tanuláshoz megfelelő kommunikációs
teret és feltételeket alakít ki.

Óratervek, óramegfigyelés, a mentortanár
értékelése a hallgató tanóráiról, önértékelés a tanóráról, diákértékelés, videofelvétel
támogatott felidézéssel, önértékelő lap

Az osztálytermi keretek közt felmerülő
konfliktusokat felismeri, és képes azokat
szakszerűen kezelni.

Esetelemzés; reflektív megbeszélések
jegyzőkönyvei; reflektív napló; óramegfigyelési jegyzőkönyv; mentor véleménye;
önértékelő lap,

Osztálytermi munkája során érthetően
és a pedagógiai céljainak megfelelően
kommunikál.

Óramegfigyelési jegyzőkönyvek felvételek; reflektív elemzések; mentor véleménye

Osztálytermi munkája során megteremti
a hatékony, nyugodt kommunikáció
feltételeit.

Óratervek, óramegfigyelés, a mentortanár
értékelése a hallgató tanóráiról, önértékelés a tanóráról, diákértékelés, videofelvétel
támogatott felidézéssel, önértékelő lap
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8. kompetencia: Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Magát a szakma etikai és jogi normáihoz tartva dolgozik. Képes a szakmai
szereptanulás problémáit felismerni, a továbbhaladás útját megtalálni, s ehhez
szakmai támogatást elfogadni. Az egyes tanulókra való reflektálást alapvetőnek
tartja a nevelési-oktatási kérdések, eredmények, problémák értelmezésében.
Pedagógiai gyakorlatának reflektív elemzése alapján képes mentori segítséggel
szakmai fejlődésének irányait, területeit azonosítani, s ehhez kötődően a megfelelő lépéseket megtenni. Elkötelezett a pedagógiai munka rendszeres tudományos elemzése iránt, nyitott, és érdeklődik az új kutatási, fejlesztési eredmények
iránt, és törekszik az innovatív gondolkodásra. A pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni.

Indikátorok

Az információ forrásai

Tisztában van saját szakmai fejlettségének, tudásának, nézeteinek személyiségének sajátosságaival, és ezeket
képes illeszteni a szerepelvárásokhoz.

Reflektív összefoglalók értekezletekről; megbeszélésekről; a portfólió reflektív bejegyzései; önértékelő lap; a mentor véleménye

Szakmai tevékenységébe (fejlődési
profil, a diákok személyiségfejlesztése,
szakmai szerepvállalás) tudatosan építi
be mások, különösen a mentora szakmai tanácsait, észrevételeit. Nyitott a
szakmai tanácsok befogadására.

Fejlődési profil; reflektív megbeszélések;
tervekhez kötött reflektív elemzések; megbeszélések alapján újraírt tervek; a mentora
véleménye; önértékelő lap

Szakmai álláspontját megalapozza,
érvel mellette, s mások álláspontját,
érveit is meghallgatja.

Reflektív megbeszélések; esetmegbeszélések; viták; értekezletek; munkaközösségi
megbeszélések; önértékelő lap

Az iskola mint szakmai szervezet
ismeretében látja abban betöltött szerepét, eligazodik az ügyek intézésének
mechanizmusában, igazodik az etikai
és a jogi normákhoz.

A mentor, az iskolavezető, a kollégák véleménye; önértékelés

Megfelelően reflektál az egyes tanulók
tevékenységére, kollégái, mentora tevékenységére, és ezeket dokumentálja is.

Óratervek, óramegfigyelés, a mentortanár
értékelése a hallgató tanóráiról, önértékelés
a tanóráról, diákértékelés, videofelvétel
támogatott felidézéssel, önértékelő lap
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Indikátorok

Az információ forrásai

Az osztálytermi keretek közt felmerülő
nehézségek okait keresi, azokat igyekszik megismerni, feltárni, megoldásukhoz segítséget támogatást kapni.

Esetelemzés; reflektív megbeszélések jegyzőkönyvei; reflektív napló; óramegfigyelési
jegyzőkönyv; mentor véleménye; önértékelő lap, portfólió

Szükség esetén saját tevékenységét
tudományos elemzésnek veti alá, bővíti pedagógiai és szaktudományos ismereteit, és azokat alkalmazni is képes.

Óramegfigyelési jegyzőkönyvek felvételek;
reflektív elemzések; mentor véleménye,
portfólió

Saját és mások reflexiói alapján –
mentori segítséggel – kijelöli szakmai
fejlődésének következő lépéseit.

A mentortanár értékelése a hallgató tanóráiról, önértékelés a tanóráról, reflektív megbeszélések jegyzőkönyvei, önértékelő lap,
egyéni pályaprofil

Elemző és önelemző tevékenysége során
mások elemzésekor álláspontját az elméleti alapokhoz kötötten fogalmazza meg.

Saját vagy mások munkájáról készült elemzések; egy téma elemző, elméleti összegezése;
előadásvázlatok/ppt; a mentor véleménye;
reflektív szeminárium értékelése, reflexiók,
portfólió
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Szempontsorok a sztenderdek értékeléséhez az 1. szinten
Értékelőlap a mentor/külső megfigyelő számára
Értékelési skála
Nem jellemző

1
2

Az adott terület…/

Esetleges, általában nem jellemző

3

Az adott tevékenység….

Többnyire jellemző
Jellemző, tudatosan átgondolt

4

Az értékelés szempontjai

Értékelés a
négyes skálán

1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése
Szeretettel foglalkozik a gyermekekkel.
Nyitott az egyes tanulók megismerésére, megértésére.
Szívesen megy az osztályaiba tanítani, beszélgetni.
Kihasználja a lehetőségeket az egyes tanulókkal való közvetlen
kapcsolat kialakítására.
Törekszik a tanulók közti különbségek figyelembevételére.
A nevelés terén képes differenciált feladatok tervezésére és megvalósítására.
A választott tanulóról készített személyiségrajzot sok szempontú
megközelítés /biológiai, pszichológiai, szociális, kulturális/ jellemzi.
Statikus leíró jelleg helyett fejlődési rajzot készít a múlt, a jelen és a
jövő egymásra épülésének figyelembevételével.
Értelmező és megértésre törekvő attitűd jellemzi.
A tanuló megismerésére gazdag eszköztárral rendelkezik.
Korszerű pedagógiai tudással rendelkezik, s ez nézeteiben is tükröződik.
2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának
segítése, fejlesztése
Figyelembe veszi a tanulók eltérő társadalmi-kulturális hátterét és
az ifjúsági kultúra sajátosságait pedagógiai tevékenységei során.
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Alkalmazza a vita módszerét, valamint más, a tanulók bevonására
szolgáló és a tanulói együttműködést előmozdító módszereket.
Törekszik a környezettudatosságra, és bekapcsolódik a fenntartható
fejlődést előmozdító iskolai programokba.
A tanórán kívüli tevékenységek szervezésébe beépíti a közösségfejlesztés szempontjait.
Láthatóan elkötelezett és példamutató az előítéletek leépítése, a
társadalmi sokféleség és társadalmi elkötelezettség értéke, valamint
az egyenlő bánásmód elve tekintetében.
Támogatja a tanulói önszerveződést, az iskolai demokrácia működését, bevonja a tanulókat a különféle közösségi folyamatok alakításába.
Igyekszik a kirekesztett tanulók bevonására a közösségbe.
Figyelembe veszi a különféle kisebbségek szempontjait, amennyiben vannak az iskolában.
A tanárjelölt – mentori segítséggel – igyekszik segíteni a tanulók
iskolai és iskolán kívüli problémáinak és konfliktusainak megoldásában.
3. kompetencia: A szaktudományos, a szaktárgyi, a tantervi tudás
A tanórai anyag tartalma szaktárgyi szempontból kifogástalan.
A tanár az óratervnek megfelelően, ugyanakkor rugalmasan vezeti
az órát.
A tanulók életkorának és felkészültségének megfelelően választja
meg az anyagot és annak mennyiségét.
A tanár által használt módszerek és taneszközök a tanulók életkorának, felkészültségének megfelelően vannak megválasztva.
A (kulcs)kompetenciák fejlesztését támogató, eszközök megjelennek a tananyag feldolgozásához kapcsolódóan.
A tanár jól strukturálja a tananyagot a tanóra során.
A tanulók követik az óra menetét, jól értik az egyes feladatokat,
valódi résztvevői a tanórának.
A tanórai anyag tartalmi és módszertani vonatkozásai egymással
összefüggésben érvényesülnek.
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4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
A tervezés/felkészülés során figyelembe veszi az iskola pedagógiai
programját.
Gondol arra, hogy az adott téma, tartalmi egység stb. miként illeszkedik a tantárgy távlati céljaihoz.
A tervezés során a célok tudatosításából indul ki.
A fejlesztő, attitűdformáló célok hangsúlyosak tervezeteiben.
Figyelembe veszi a tantárgyi koncentráció lehetőségeit, s ehhez
mérten választja ki a megfelelő tanulási-tanítási stratégiákat.
A tervezés során a tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot
tartja szem előtt, s törekszik az adott tanulócsoport sajátosságainak
(motiváltság, előzetes tudás stb.) figyelembevételére.
Tervei tartalmazzák az ellenőrzés, az értékelés módjait is.
Épít a tanulók ötleteire, gondolataira is a tanórák, a tanórán kívüli
tevékenységek tervezésekor.
Tervezése során megjelenik a többféle megoldásban való gondolkodás, jelzi az alternatív megoldási lehetőségeket.
Elfogadja a mentor, a tanár kollégák visszajelzéseit, törekszik tervezési tevékenységének reflektív elemzésére, fejlesztésére.
5. kompetencia: A tanulás támogatása
A tanórán épít a tanulók motivációjára, előzetes tudására, tanulási
sajátosságaira, kezdeményezéseikre.
A diákok aktív, megértésre törekvő tanulását segíti elő a tanórán.
Változatos stratégiákat, módszereket, taneszközöket használ a tanórákon.
A diákok órai vagy órán kívüli tanulásának támogatásához az IKT
eszközeit eredményesen használja.
Képes a differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.
A diákokat partnerként kezeli, kikéri, meghallgatja véleményüket.
Lehetőséget teremt a tanulás és az együttműködés szabályainak a
diákokkal való közös megegyezésére, megalkotására.
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Figyel a gyerekek iskolán kívüli tapasztalataira, személyes élményeire, és igyekszik beépíteni az óráiba ezeket.
Figyel a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotára, s a tanulásszervezésben igyekszik ehhez alkalmazkodni.
Figyel a diákok közti társas kapcsolatokra, az együttműködés sajátosságaira, s épít erre a tanulásszervezés során.
Minden diákkal szemben nyitott, pozitív elvárással rendelkezik.
6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
Reális követelményeket támaszt a tanulókkal szemben, és azokat
következetesen alkalmazza is.
Követelményei összhangban vannak a tantervi követelményekkel.
Törekszik arra, hogy változatos értékelési formákat használjon.
Elméleti tudására támaszkodva képes az egyes eljárások és módszerek megfelelőségét elemezni.
Egy tanuló előmenetelét mindig több adatforrás fényében értékeli.
Értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.
Törekszik személyre szabott értékelést adni az egyes tanulók munkájáról.
Értékelései segítik a tanulók fejlődését, továbblépését.
Képes a tanulói munkák értékeléséből származó adatok alapján
saját gyakorlatára reflektálni.
Értékelési tevékenységével a csoport és az egyes tanulók további
fejlődését, tanulását támogatja.
Támogatja a tanulók reális önértékelésének kialakulását.
7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai együttműködés
Képes a különféle helyzetekhez és az eltérő partnerekhez (kollégák,
diákok, szülők stb.) adekvát módon alkalmazkodva és hatékonyan
kommunikálni.
Hajlandó és tud team-munkában dolgozni, nyitott az együttműködésre, a társas kapcsolatokra.
Megfogalmazza saját szakmai álláspontját, s azt érvekkel alátámasztva képviseli.
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Hitelesen viselkedik osztálytermen belül és kívül.
Megszólítható, érdekli a tanulók személyes világa, kultúrája, kapcsolatot tart tanulóival a tanítási órákon túl is (szünet, tanórán kívüli
tevékenység stb.).
Az óráin és az órákon kívül folyamatosan kommunikál a tanulókkal: figyel rájuk, válaszol kérdéseikre, alkalmat teremt a párbeszédre, maga is érdeklődik utánuk.
Órai kommunikációja érthető, követhető.
Verbális és nonverbális kommunikációja összhangban van egymással.
Tudatosan figyel saját kommunikációjára.
Kommunikációja nem bántó vagy sértő senkire nézve sem.
Felismeri az órai konfliktusokat, és képes legalább egy érvényes
konfliktus megoldási módszerét javasolni és érvényesíteni az adott
szituációban.
Mentori segítséggel részt vesz a szülőkkel való kapcsolattartásban,
és kapcsolatot tart az iskola nem tanári szereplőivel is (könyvtáros,
pszichológus, szociális munkás, egyéb dolgozók)
8. kompetencia: Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Hiányosságainak felismerésére alapozva konkrét tervet készít kompetenciájának továbbfejlesztésére.
Reális pályaképpel rendelkezik, amely reális énképére támaszkodik
(adottságainak és lehetőségeinek együttlátása).
Tanári tevékenységét folyamatosan felülvizsgálja, önállóan elemzi,
értékeli.
Részt vesz az iskola szervezeti, közösségi életében (értekezletek,
megbeszélések, kezdeményezések, közös feladatok stb.).
Nyitott a visszajelzésekre, és képes azokat felhasználni fejlődése
érdekében.
A nevelőtestületi értekezleteken részt vesz; bekapcsolódik munkaközösségek munkájába, és reflektál ezekre szakmai fejlődése szempontjából.
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Az értékelés szempontjai
Ismeri az iskola mint szervezet alapdokumentumait.
Mentorával és más kollégákkal folyamatosan kapcsolatot tart, és a
beszélgetések eredményeit felhasználja munkájában.
Hajlandó és tud iskolai kutatásban, fejlesztésben részt vállalni.
Osztálytermi és iskolai környezetében felismeri a megoldandó
problémákat, megoldásukat szakmai igényességgel keresi.
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Önértékelő lap
Értékelési skála
Nem jellemző

1
2

Az adott terület…/

Esetleges, általában nem jellemző

3

Az adott tevékenység….

Többnyire jellemző
Jellemző, tudatosan átgondolt

4

Az önértékelés szempontjai

Értékelés a
négyes skálán

1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése
Sikerült-e jó kapcsolatot kialakítanom az osztállyal?
Kihasználtam-e a lehetőségeket az egyes tanulók megismerésére?
Felhasználom-e a tanulókról szerzett információkat a
tanításomban?
Felismerem-e, hogy milyen körülmények/tényezők hatnak a
tanulói személyiség fejlődésére?
Össze tudom-e kapcsolni elméleti ismereteimet és a gyakorlat
tapasztalatait a problémák megoldására tett kísérleteimben?
Milyen hiányosságaim vannak az adaptív, tanulók személyiségére
figyelő pedagógiai munka megvalósításában?
2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának
segítése, fejlesztése
Figyelembe veszem-e a tanulók eltérő iskolán kívüli társadalmikulturális hátterét és az ifjúsági kultúra sajátosságait pedagógiai
tevékenységeim során?
Alkalmazom-e a vita módszerét, valamint más, a tanulók bevonására szolgáló és a tanulói együttműködést előmozdító módszereket,
melyek segítik a tanulók előítéleteinek, sztereotípiáinak leépítését?
Törekszem-e a környezettudatosságra, és bekapcsolódom-e a
fenntartható fejlődést előmozdító iskolai programokba?
A tanórán kívüli tevékenységek szervezésében figyelembe veszem-e a közösségfejlesztés szempontjait?
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Fontosnak tartom-e az egyenlő bánásmód elvét, a kisebbségek
sajátosságainak tiszteletben tartását, a sokféleség érvényesülését,
és törekszem-e a kirekesztett tanulók újra bevonásának elősegítésére a közösségbe?
Tisztában vagyok-e az oktatás társadalmi beágyazottságával, és
reflektálok-e erre pedagógiai munkámban, különösen figyelve az
esélyteremtés szempontjára?
Ismerem-e és alkalmazom-e a tanulóközösségek sajátosságainak,
valamint egyes tanulók társas helyzetének feltárására vonatkozó
eljárásokat?
Törekszem-e a példamutatásra az előítéletek leépítése és a társadalmi elkötelezettség terén?
3. kompetencia: A szaktudományos, a szaktárgyi, a tantervi tudás
A tanórákat az óratervnek megfelelően ugyanakkor rugalmasan
vezetem.
Igyekszem-e megkedveltetni a tantárgyamat?
A tanulás tartalmának kialakításában építek-e a tanulói sajátosságokra?
Törekszem-e a tanulók életkorának és felkészültségének megfelelően megválasztani az órai tananyagot és annak mennyiségét?
A (kulcs)kompetenciák fejlesztését támogató, eszközök megjelennek-e a tananyag feldolgozásához kapcsolódóan?
A tanulók követik-e az óra menetét, jól értik-e az egyes feladatokat, és valódi résztvevői-e a tanórának?
4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
Felkészülésem során figyelembe vettem az iskola pedagógiai
programját?
Gondoltam-e arra, hogy az adott téma, tartalmi egység stb. miként
illeszkedik a tantárgy távlati céljaihoz?
Terveim elkészítésekor felkészülésem során a célok tudatosításából indulok-e ki?
A fejlesztő, attitűdformáló célokra mindig hangsúlyt fektetek-e a
tervezeteimben?
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Az oktatási tartalmak kiválasztásakor figyelembe veszem-e a
tantárgyi koncentráció lehetőségeit, s ehhez mérten választom-e ki
a megfelelő tanulási-tanítási stratégiákat?
A tervezés során a tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot
igyekeztem-e szem előtt tartani, s törekszem-e az adott tanulócsoport sajátosságainak (motiváltság, előzetes tudás stb.) figyelembevételére?
Tudatosan felhasználom-e a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket?
Terveim tartalmazzák-e az ellenőrzés, az értékelés módjait is?
Figyelembe veszem-e a tanulók ötleteit, gondolatait is a tanórák, a
tanórán kívüli tevékenységek tervezésekor?
Tervezési tevékenységemre jellemző-e a többféle megoldásban való
gondolkodás, jelzem-e az alternatív megoldási lehetőségeket is?
Elfogadom-e a mentori segítséget, a kollégák véleményét, s törekszem-e tervezési tevékenységem folyamatos fejlesztésére?
5. kompetencia A tanulás támogatása
A diákokat partnerként kezelem-e, kikértem-e és meghallgattam-e a
véleményüket?
Lehetőséget teremtek-e, hogy a tanulás és az együttműködés szabályait a diákokkal közösen egyeztessük, alkossuk meg?
Figyelek-e a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotára, s a tanulásszervezésben igyekszem-e ehhez alkalmazkodni?
Figyelek-e a diákok közti társas kapcsolatokra, az együttműködés
sajátosságaira, s építek-e erre a tanulásszervezés során?
A tanulásszervezés során építek-e a tanulók motivációira, szükségleteire, céljaira?
A tanulásszervezés során a tanulók előzetes tudásából, tapasztalataiból indulok-e ki?
Minden diákkal szemben nyitott, pozitív elvárásokkal rendelkezem-e?
Igyekszem-e változatos stratégiákat, módszereket, taneszközöket
használni a tanórán?
A diákok órai vagy órán kívüli tanulási tevékenységének támogatásához az IKT eszközeit is felhasználom-e?
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A tanulói aktivitást, megértést, gondolkodást elősegítő módszereket használok-e?
A tanulók közti megbeszéléseket, problémamegoldást, vitákat,
részvételt elősegítő módszereket használok-e?
A differenciálásra lehetőséget adó módszereket használok-e?
Ismerem, értem a csoportalakítás és a kooperatív munka szempontjait, így biztonsággal támogatom-e a diákok közti órai
együttműködés ezen formáit?
6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
Reális követelményeket támasztok a tanulókkal szemben, és azokat következetesen alkalmazom is?
Követelményeimet igyekszem-e összhangba hozni a tantervi követelményekkel?
Értékelési munkámban törekszem-e változatos értékelési formák
használatára?
Elméleti tudásomra támaszkodva képes vagyok-e megfelelő értékelési eszközöket és eljárásokat választani?
Egy-egy tanuló előmenetelét mindig több adatforrás fényében
értékelem-e?
Értékelésem, visszajelzéseim világosak-e, egyértelműek-e, tárgyszerűek-e?
Törekszem-e személyre szabott értékelést adni az egyes tanulók
munkájáról?
Értékeléseim, visszajelzéseim segítik-e a tanulók fejlődését, továbblépését?
Képes vagyok-e a tanulói munkák értékeléséből származó adatok
alapján saját tanítási gyakorlatomra megfelelően reflektálni?
Törekszem-e arra, hogy az értékelésből származó adatokat a tanulás támogatására használjam, egyéni és csoportos szinten egyaránt?
Értékelési tevékenységemmel támogatom-e a tanulók reális önértékelésének kialakulását?
7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai együttműködés
Törekedtem-e, hogy megismerjem az intézmény működését és a
szakmai fórumok helyi lehetőségeit?
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Értékelés a
négyes skálán

Az önértékelés szempontjai

Értékelés a
négyes skálán

Bekapcsolódtam-e a szervezet különböző szakmai csoportjainak
munkájába?
A mentorom és más kollégák javaslatait megfontoltam-e?
Az iskolán belüli szakmai fórumokon és saját elemző tevékenységem során megfogalmaztam-e szakmai véleményem, ehhez felhasználtam-e az új szakirodalmi eredményeket?
Kerestem-e az együttműködést a különféle iskolai szereplőkkel
(pedagógusok, vezetők, más szakemberek, egyéb dolgozók)?
Mentorom segítségével, a lehetőségekhez mérten részt vettem-e a
szülőkkel való együttműködésben?
Lehetőséget teremtek-e a tanulók órai bekapcsolódására, megnyilatkozásaira?
Az osztálytermi kommunikációm hiteles, szakszerű és a mindenkori szituációnak megfelelő-e?
Az osztálytermi konfliktusokat szakszerűen és az érintettek számára is elfogadható módon tudom-e kezelni?
Érdekel-e a tanulók világa? Kommunikálok-e velük a tanórákon
kívül is?
8. kompetencia: Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Minden szakmai, innovatív, kutatási együttműködésre nyitott
voltam-e, kerestem-e az együttműködés lehetőségeit iskolán belül?
Rendszeres kapcsolatban voltam-e a mentorommal, és igyekszem-e
reflektív módon felhasználni észrevételeit fejlődésemben?
Rendszeresen tájékozódom-e a tantárgyammal kapcsolatos és az
általános pedagógiai szakirodalomban?
Tanórai munkám nehézségeit igyekszem-e felismerni, okait megtalálni, szükség esetén segítséget kérni, a kapcsolódó szakirodalmat megkeresni?
Minden egyes tanuló előrehaladására, nehézségeire rendszeresen
reflektálok-e?
Az elméleti tudásom beépítésére, felhasználására törekszem-e
gyakorlati munkám során?
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A tanulói visszajelzések lehetséges kérdései
Értékelési skála
Nem jellemző

1
2

Az adott terület…/

Esetleges, általában nem jellemző

3

Az adott tevékenység….

Többnyire jellemző

4

Jellemző, tudatosan átgondolt

Szempontok:
Törekedett az egyes tanulók megismerésére.
Adott egyéni feladatot, amelynél figyelembe vette az adott tanuló sajátosságait.
Figyelembe vette tanításakor az osztály és az egyes tanulók aktuális problémáit.
Elősegítette az együttműködést, az egymás iránti tiszteletet és az előítéletek leépülését
az osztályközösségben.
Óráin vagy más általa tartott foglalkozásokon úgy éreztem, mindenki a közösség
része, és én is annak éreztem magam.
Az óráit jó hangulat jellemezte, olyan légkör, ahol helye volt a különbözőségeknek,
akár eltérő véleményeknek is.
Ha valaki kirekesztődött a közösségből, igyekezett bekapcsolni őt újra.
Példát mutatott a környezettudatosságra vonatkozóan.
Lehetőségeihez képest hozzájárult a jó közösségi légkörhöz az osztályban.
Jól tudtuk követni az óráit.
Érdekes órákat tartott, amelyekre érdemes volt odafigyelni.
Változatos feladatokat oldottunk meg az órán.
A tantárgy iránt felkeltette az érdeklődést.
Segített abban, hogy mindig jobban teljesítsünk.
Fenn tudta tartani a figyelmünket.
Mindig bátorított, ha elakadtunk a munkában.
Érdekes és hasznos órai feladatokat alkalmazott.
Partnerként kezelt minket a munkában, véleményünket kikérte, meghallgatta.
Képességeinknek, haladási tempónknak megfelelő feladatokat adott.
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Szempontok:
Lehetőségünk volt a hibázásra, s segített azok kijavításában.
Tanulási eredményeinkről elmondta a véleményét, tanulási sikereinket elismerte.
Tanulási problémáinkkal, nehézségeinkkel bátran fordulhattunk hozzá.
Kíváncsi volt rá, hogy mi mit tudunk, korábban mit tanultunk, tapasztaltunk az órai
témákról.
Módszereivel segített, hogy az órán megértsük a tanultakat.
Támogatta, hogy az osztálytársaimmal közösen oldjuk meg, beszéljük meg a feladatokat.
Érthetően, világosan, követhetően kommunikált az órákon.
Az általa támasztott követelmények reálisak voltak.
A félév közben a munkáimra adott visszajelzés és értékelése szóban és írásban egyaránt egyértelmű, érthető.
A visszajelzései támogattak a fejlődésemben.
Visszajelzései iskolai munkám több területére is kiterjedtek.
Az értékeléshez kapcsolódóan én is elmondhattam a véleményem.
Láthatóan szeretett közöttünk lenni.
Megszólítható volt, érdeklődött irántunk.
Az órán kívül is kereste velünk a kapcsolatot.
A mi világunk és problémáink érdekelték, és be is építette néha az órába a minket
érdeklő dolgokat.
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2. szint: a véglegesített tanár szintje

A kompetenciák indikátorai és az információ forrásai
1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése
Felismerve a nevelési folyamat széles körű pszichológiai, szociológiai, kulturális meghatározottságát, képes feltárni a köztük levő összefüggéseket, és saját
pedagógiai tevékenységében felhasználni őket. A nevelésről alkotott nézetei
koherens rendszert alkotnak. Nyitott a pedagógiai valóság sokszínűségének befogadására és a rugalmas alkalmazkodásra.
Indikátorok

Az információ forrásai

A gyakornok koherens, elméletileg megalapozott pedagógiai nézetrendszert alakított ki,
amely gyakorlatát orientálja.

Pedagógiai „hitvallás” (esszé); tanórai és tanórán kívüli tevékenységek
elemzése

A gyakornok képes a tanulók fejlődését befolyásoló tényezők hatásának felismerése és
felhasználására pedagógiai munkájában

Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek tervei, megvalósítása és értékelése, reflektálása;
egy tanuló egyéni szükségleteire
épülő fejlesztési terv készítése

A hallgató törekszik a differenciált oktatás és
a nevelés megvalósítására tanulók szociokulturális hátterének figyelembevételével,
képes az általános pedagógiai célrendszer és
az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési
célok összefüggésben látására.

Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek tervei, megvalósítása és értékelése, reflektálása;

A gyakornok képes a nevelés és az oktatás
egységének biztosítására az oktatási folyamatban.

Tanórai és tanórán kívüli tevékenységek tervei, megvalósítása és értékelése: önértékelés és mentori értékelés
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Egy tanuló egyéni szükségleteire
épülő fejlesztési terv készítése

2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése,
fejlesztése
Csoportfejlesztés és közösségi értékek: Ismeri az együttműködést előmozdító
módszereket. Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építésében, és
közvetíti a tevékeny állampolgári, közösségi, környezettudatos magatartásmód
értékeit a tanulóknak is. Képes a tanulói közösségeket tudatosan szervezni, és a
konfliktusok építő megoldását segíteni. Képes a működő iskolai demokráciát
előmozdítani és a demokratikus értékeket közvetíteni.
Esélyteremtés a pedagógiai gyakorlatban: képes kritikusan szemlélni a társadalmi folyamatokat. A tanulók családját partnernek tekinti a nevelésben. Elkötelezett esélyteremtő, inkluzív és adaptív nevelői-oktató tevékenységet folytat.
Képes a tanulókat segíteni a társadalmi kontextus problémáiból fakadó nehézségeikben.
Interkulturális kompetenciák és nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre:
megfelelő ismeretekkel rendelkezik a társadalmi-kulturális sokféleségre vonatkozóan, nyitott a tanulók különféle kulturális és társadalmi csoportjaira. Előmozdítva
a sokféleség iskolai megjelenését, képes fejleszteni a tanulók nyitottságát, az előítéletek és a kirekesztés elleni hozzáállását és az interkulturális kompetenciáit.

Indikátorok

Az információ forrásai

Nevelő-oktató munkája során figyelembe veszi a
tanulók sajátosságait, speciális szükségleteit, és
mindenki számára biztonságos, elfogadó környezetet teremt.

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tervei, külső értékelő
megfigyelései, tanulói visszajelzések

Tudatos értékközvetítő tevékenysége: különösen a
közösségi értékekre vonatkozóan (együttműködés,
altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység,
más kultúrák elfogadása stb.).

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tervei, külső értékelő
megfigyelései, tanulói visszajelzések

A konfliktusokat hatékonyan kezeli.

Önreflexiók, esetleírások, esetelemzések

Ismeri a tanulók családi, hátterét, együttműködik
szüleikkel.

Önreflexiók, esetleírások, esetelemzések, családlátogatási
jegyzőkönyvek
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Indikátorok

Az információ forrásai

Segíti a tanulókat, hogy leépítsék az előítéleteket,
és tegyenek a kirekesztés ellen.

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tervei, reflexiók,
tanulói visszajelzések

Ismeri a tanulók kulturális világát, és felhasználja
azt pedagógiai munkája során.

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tervei, reflexiók

Olyan környezetet teremt, amelyben a tanulók
megosztják egymással saját kultúráik, szubkultúráik jellegzetességeit.

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tervei, reflexiók,
tanulói vélemények, külső értékelő (óra)megfigyelési jegyzőkönyvei

Példát mutat a társadalmi elkötelezettség tekintetében.

Önreflexiók, külső megfigyelői
és tanulói visszajelzések

Bevonja a tanulókat az iskolai folyamatokba –
életkoruknak és a lehetőségeknek megfelelően.

Esetleírások, önreflexió, tanulói
visszajelzések

3. kompetencia: A szaktudományos, a szaktárgyi, a tantervi tudás
Képes az elméleti és a tapasztalati tudásának önálló, integrált alkalmazására.
Törekszik a tanulók egyéni fejlődésének elősegítésére, a szaktárgyi oktatás és a
pedagógiai célok összekapcsolására a tanulók személyiségfejlődésében. Ismeretekkel és tapasztalatokkal bír az egyes tananyagrészekhez szükséges előzetes
tudásról. Képes a tanulók előzetes tudására építeni, az esetleges megértési nehézségeket leküzdeni. Oktatási gyakorlatába beépíti a különböző tanulásszervezési módokat, módszereket, tanulási stratégiákat. Képes továbbá a szaktárgy, a
tanulási helyzet, illetve az adott tanulói csoportoknak, a tanulók egyéni képességeinek megfelelő módon alakítani ezeket, de alkalmazásukban még esetenként
segítségre szorul. Átlátja a speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit, ill. ismeretekkel rendelkezik a tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről. A véglegesített tanárt önállóság jellemzi, nyitott a külső változásokra, aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában.
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Indikátorok

Az információ forrásai

A gyakornok munkájában a szaktárgyhoz kapcsolható elméleti ismeretei és gyakorlati tudása
egyensúlyban vannak.

Óratervek, óramegfigyelés

A gyakornok munkáját a szaktárgyi ismeretek
várható tanítási helyzetnek megfelelő pontos tervezése és az adott tanórai feltételekhez alkalmazkodó, rugalmas megvalósítása jellemzik.

Óratervek, óramegfigyelés

A gyakornok képes a tanórai anyag strukturált, jól
követhető, érthető elrendezésére, bemutatására, és
elhelyezésére a tantárgy, illetve más tantárgyak
kapcsolódó ismeretrendszerében.

Óratervek, óramegfigyelés

A gyakornok munkáját jó kifejezőkészség, pontos
és következetes fogalomhasználat, élvezetes előadásmód jellemzi.

Óramegfigyelés, tanulói visszajelzés

A gyakornok munkáját a szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszerek, taneszközök, tanítási stratégiák alkalmazása jellemzi.

Óratervek, óramegfigyelés,
tanulói visszajelzés

A gyakornok tervezésében és a választott módszerekben egyaránt épít a tanulók iskolán kívüli,
előzetes tudására.

Óratervek, óramegfigyelés

A gyakornok tanórai munkáját a differenciálás, a
tanulók egyéni szükségleteinek, jellemzőinek
figyelembevétele jellemzi.

Óratervek, differenciált munkát
biztosító eszközök, óramegfigyelés, tanulói vélemények

A tananyagot a gyakornok sokoldalúan, gyakorlati
szempontokra is kitérően, motiváló erejűen mutatja be.

Óratervek, óramegfigyelés,
tanulói visszajelzések

A gyakornok képes az órán felmerülő problémahelyzetek szakmai és pedagógiai szempontból
megfelelő megoldására.

Óramegfigyelés

A gyakornok munkájában törekszik az elméleti,
tárgyi ismeretek és ezek gyakorlati alkalmazási
lehetőségeinek érzékeltetésére.

Óratervek, óramegfigyelés

A tanári értékelés reális fejlesztési célú és változatos eszközökre épül.

Óramegfigyelés, tanulói visszajelzés
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Indikátorok

Az információ forrásai

A gyakornokot a szaktárgyi (szakmai, módszertani) fejlődés iránti igény, aktivitás, együttműködési
készség jellemzi.

Megfigyelés, szakmai beszélgetések

4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
A gyakornok a pedagógiai folyamat tervezésekor tudatosan felhasználja az
egyes tanulókkal kapcsolatos információkat, felhasználja az előzetesen elért
eredményeket, és azokra épít. Több irányban keresi a megoldás lehetőségeit.
Tervezésében komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai helyzet minden
lényeges elemét, képes egyéni fejlesztési tervek kidolgozására. Képes önállóan
reflektálni (tervező) munkájára, s annak intézményi, társadalmi kontextusára.
Indikátorok

Az információ forrásai

A tanár tervei (óratervek, tematikus tervek, iskolán
kívüli foglalkozások tervei stb.), felkészülése bizonyítják, hogy komplex módon veszi figyelembe a
pedagógiai folyamat minden lényeges elemét (célok,
tartalom, a tanulók előzetes tudása, motiváltsága, az
oktatási környezet lehetőségei, korlátai stb.)

Óratervek, tematikus tervek,
tervezési tevékenység megfigyelése a hangos gondolkodás
módszerével, a mentortanár
véleménye, önértékelő lap

Terveiben s azok megvalósításában rugalmasan
alkalmazkodik a nem tervezett szituációkhoz, nyitott
a tanulók ötleteire, kezdeményezéseire.

Óratervek, tematikus tervek,
tervezési tevékenység megfigyelése a hangos gondolkodás
módszerével, óramegfigyelés
jegyzőkönyvei, tanulói visszajelzések, a mentortanár véleménye, önértékelő lap

Tervezetei és azok megvalósítása megalapozzák a
motiválás, az aktivizálás, a differenciálás alapelveinek tudatos alkalmazását.

Óratervek, tematikus tervek,
az óramegfigyelés jegyzőkönyvei, a mentortanár véleménye, önértékelő lap

A fejlesztő, attitűdformáló célok hangsúlyosak a
tervezetekben, kompetencia alapú fejlesztésre való
törekvés jellemzi.

Óratervek, tematikus tervek, a
tervezési tevékenység megfigyelése a hangos gondolkodás
módszerével, a mentortanár
véleménye, önértékelő lap
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Indikátorok

Az információ forrásai

Kiemelten figyel az egyéni tanulói sajátosságokra, a
személyre szabott fejlesztés szempontjaira.

Óratervek, tematikus tervek, a
tervezési tevékenység megfigyelése a hangos gondolkodás
módszerével, a mentortanár
véleménye, önértékelő lap

Képes önállóan reflektálni tervezési munkájára,
fontosnak tartja a tervek utólagos felülvizsgálását,
elemzését.

Tervek elemzése, a mentortanár véleménye, önreflexió

A hatékony tervezés érdekében folyamatosan
együttműködik a mentortanárral, tanár kollégákkal
és a tanulókkal.

A mentortanár véleménye, a
tanár kollégák véleménye,
mások óráinak megfigyelése,
tanulói visszajelzések

Tervezőmunkáját tágabb, intézményi, társadalmi
kontextusban is képes értelmezni, nyitott a tanulói,
szülői, társadalmi igényeket megfogalmazó fenntartói elvárások figyelembevételére is.

Önreflexió/önértékelő lap, a
mentortanár, a szülők, az iskolavezetés véleménye

5. kompetencia: A tanulás támogatása
A gyakornok képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos
feladatadásra, támogatja a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. Képes
a különböző nevelési, tanulási nehézségek felismerésére, s ez alapján a kollégákkal és más szakemberekkel való együttműködésre, közös fejlesztésre.
A tanulók aktuális állapotának, motivációjának, előzetes tudásának, a tanulói
énkép sajátosságainak figyelembevételével meg tudja teremteni a hatékony tanuláshoz szükséges támogató hagyományos és e-tanulási környezet változatos
feltételeit. Fontosnak tartja a formális, nem formális és informális tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását, épít ezekre. Ösztönzi a magasabb
szintű gondolkodási folyamatokat. Nyitott az új tanuláselméletek, tanulásitanítási módszerek, az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját
tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére.
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Indikátorok

Az információ forrásai

Tanítja a különböző tanulási és problémamegoldó stratégiákat, és segíti a tanulókat abban, hogy saját hatékony tanulási stratégiáikat, módszereiket megtalálják,
kialakítsák.

Óratervek, tematikus tervek, óramegfigyelések,
óraelemzések, tanulói produktumok, önértékelő lap

A tanulókat bevonja a tanulási folyamatuk tervezésébe,
irányításába, értékelésébe.

Óratervek, tematikus tervek, óramegfigyelés, tanulói produktumok, videofelvétel támogatott felidézéssel, a mentortanár véleménye, óraelemzések,
önértékelő lap

Rendszeresen ad személyre szabott feladatokat is a
tanórákon.

Óratervek, tematikus tervek,
óramegfigyelések, óraelemzések, önértékelő lap

Felismeri a tanulók tanulási problémáit a tanórákon,
szükség esetén megfelelő szakmai segítséget talál.

Tanár kollégákkal, szakemberekkel való együttműködés, konzultáció dokumentumai, tanulói visszajelzések, önértékelő lap

A hagyományos és e-tanulási környezetek összekapcsolásával meg tudja teremteni a hatékony, motiváló tanulási feltételeket.

Óratervek, tematikus tervek, óramegfigyelés, óraelemzés, a kollégák véleménye, tanulói visszajelzések, önértékelő lap

A tanulókat rendszeresen bevonja a tanulás és együttműködés szabályainak, a tanulási környezet egyértelmű
kereteinek a kialakításába.

Óramegfigyelés, óraelemzés, a kollégák véleménye,
tanulói visszajelzések,
önértékelő lap

Lehetőség szerint a tanulást életszerű helyzetekben, a
diákok hétköznapi tapasztalataira építve szervezi meg, s
nyitott a tanulók, szülők iskolán kívüli tanulási világára.

Órai és tanórán túli tervek,
óramegfigyelések, iskolán
kívüli tevékenység megfigyelése, a kollégák véleménye, a tanulók megismerésének dokumentumai,
tanulói visszajelzések,
szülői visszajelzések, önértékelő lap
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Indikátorok

Az információ forrásai

A tanulásszervezés során épít a tanulók előzetes tudására, tapasztalataira, motivációjára, a tanulói énkép sajátosságaira, aktuális állapotára.

Óramegfigyelések, óra- és
tematikus tervek, tanulói
visszajelzések, tanulói produktumok, reflektív tanulási
napló, önértékelő lap, a
kollégák visszajelzései

Tudatosan és differenciáltan alkalmazza az együttműködő tanulás, az önálló tapasztalatszerzés, a gondolkodást, problémamegoldást fejlesztő tevékenységek különböző formáit.

Óramegfigyelések, óra- és
tematikus tervek, tanulói
visszajelzések, tanulói
produktumok, önértékelő
lap, a kollégák visszajelzései

Törekszik minden tanuló számára az eredményes tanulási folyamat biztosítására.

Óramegfigyelések, órán
kívüli tevékenység megfigyelése, önértékelő lap, a
kollégák véleménye, tanulók, szülők visszajelzései

6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
A gyakornok képes önállóan alakítani értékelő tevékenységét, a kapott adatok
fényében önállóan reflektálni munkájára, levonni a megfelelő tanulságokat.
Ugyanakkor képes segítséget kérni, elfogadni és adni, tehát aktívan és kooperatívan együttműködik kollégáival saját, kollégái és az iskola munkájának javítása
érdekében. Értékelési gyakorlatára a komplexitás jellemző: a tanulók teljesítményét több munkájuk alapján, átfogóan, többféle eszköz segítségével értékeli.
Képes a tanítás – és ezen belül az értékelés – tágabb, intézményi, társadalmi
kontextusával is érdemben foglalkozni.
Indikátorok

Az információ forrásai

A gyakornok jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit ezek fényében
és a tanítási kontextus ismeretében pontosan körülhatárolni.

Tématervek, óratervek
céljainak és a tantervi céloknak az elemzése, összevetése, a diákok igényeinek
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Indikátorok

Az információ forrásai
felmérése, diagnózis a szükségleteikről

A gyakornok megfelelően, változatosan, nagy biztonsággal választja meg és használja az értékelési eljárások különböző formáit.

Óratervek, tématerv, az
értékelési eszközök használatának indoklása

A gyakornok szükség esetén megalkotja a céljainak
legmegfelelőbb értékelési eszközöket; ezek és az általa
használt más értékelési eszközök érvényességét és
megbízhatóságát meg tudja ítélni.

Értékelési eszközök és
elemzésük

Értékelési gyakorlatában nyitott az új, alternatív eszközök kipróbálására, az eredmények kritikus elemzésére.

Új eszköz vagy eljárás leírása, kipróbálásának leírása, az eredmények kritikus
elemzése

A gyakornok az értékelési folyamatból származó információkat munkájában az egyéni, csoportos fejlesztés alapjául használja.

Értékelési adatok elemzése,
reflexiók, egyéni és csoportos fejlesztési tervek

A gyakornok arra törekszik, hogy értékelésével a diákok személyiségfejlődését is támogassa, ne pusztán
tantárgyi előrehaladásukat.

Tanulói egyéni értékelési
lapok, megbeszélések jegyzőkönyvei

A tanulási eredményeket differenciáltan képes elemezni és értékelni az érintett tanulókkal. Lehetőséget biztosít a diákoknak az önértékelésre.

Egyéni értékelések, feljegyzések megbeszélésekről, a
tanulók önértékelése

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a
tanulók önértékelési képességének kialakulását.

Óratervek, reflexiók

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott
adatokat elemezni, a saját munkájára ezek fényében
reflektálni, gyakorlatát módosítani.

Tanulói visszajelzések,
óratervek, tématervek, reflexiók
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7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai együttműködés
Az együttműködés kompetenciái – az iskolai élet különböző szereplőivel folytatott kooperáció.
Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra, együttműködési lehetőségekre. Aktívan közreműködik a pedagógiai és a
szervezeti tevékenységekben, bekapcsolódik a helyi innovációkba.
A hatékony osztálytermi kommunikáció
Hatékonyan működik közre mások kommunikációjának fejlesztésében, bekapcsolódik szakmai diskurzusokba. Képes osztálytermi és iskolai környezetben
a konfliktusok kezelésre.
Szakmai kommunikáció
Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló, tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésen nyugvó véleményalkotás jellemzi.

Indikátorok

Az információ forrásai

Tudatosan alakított, szakmailag átgondolt,
partneri kapcsolatot folytat a diákok szüleivel.

A szülőkkel való kapcsolattartás
saját gyakorlatának kialakításáról
szóló elképzelések írásos dokumentumai; jegyzőkönyvek, tervek szülői
értekezletről, fogadóórákról (jegyzőkönyv + elemzés); szülői visszajelzések; a mentor és a kollégák
véleménye

A diákok fejlődése érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a
kollégákkal, szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

Jegyzőkönyvek esetmegbeszélésekről; esetleírások; reflektív összefoglalók értekezletekről, megbeszélésekről; önértékelő lap; a mentor, a
kollégák és más szakmai partnerek
véleménye

Iskolai tevékenységei során felmerülő feladatait,
problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

Feladatvégzésről készült jegyzőkönyvek, értékelések; a mentor, az
igazgató és a kollégák véleménye;
önértékelő lap
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Indikátorok

Az információ forrásai

Rendszeresen bekapcsolódik az iskolai munkához, az osztálytermi tevékenységhez kötődő
szakmai megbeszélésekbe, vitákba.

Jegyzőkönyvek esetmegbeszélésekről; esetleírások; reflektív összefoglalók értekezletekről, megbeszélésekről; önértékelő lap; a mentor, a
kollégák és más szakmai partnerek
véleménye

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik megbeszélések szervezésével,
közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel.

Óramegfigyelési jegyzőkönyvek, a
jelölt tevékenységeit mutató eseménynaptár, rendezvényeken készült
képek és reflexiók, tanulói interjúk,
szóbeli/írásbeli kifejtés a témában
adekvát szakmai tervekről; a kollégák, a vezetés, a mentor véleménye

Órai munkájának és kommunikációjának
tudatos tervezésével támogatja a diákok szóbeli és írásbeli kommunikációjának fejlődését
és az egymás közti kommunikációját.

Óramegfigyelési jegyzőkönyvek,
óratervek és elemzésük, reflektív
megbeszélések, videofelvételek és
elemzésük;

8. kompetencia: Az elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Konstruktív partner az iskola mint szakmai szervezet életében, képes mások
és a saját szakmai szerepértelmezését, valamint megvalósítását értelmezni,
kommunikálni, változtatni, értékelni, az iskolai szervezet érdekében egyeztetni.
Indikátorok

Az információ forrásai

Ismeri és elfogadja az iskolában mint szakmai
szervezetben rá váró feladatokat, azokat vállalja, konstruktívan, együttműködően megoldja

Iskolavezetés, kollégák véleménye;
értékelési portfólió, iskolai dokumentáció

A diákok fejlődése érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik
kollégákkal, szakmai partnerekkel, szervezetekkel, a szülőkkel.

Jegyzőkönyvek esetmegbeszélésekről; esetleírások; reflektív összefoglalók értekezletekről, megbeszélésekről; önértékelő lap; mentor, kollégák és más szakmai partnerek
véleménye
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Indikátorok

Az információ forrásai

Iskolai tevékenységei során felmerülő feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési
rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

Feladatvégzésről készültjegyzőkönyvek, értékelések; mentor, igazgató és kollégák véleménye; önértékelő lap

Rendszeresen bekapcsolódik az iskolai munkához, az osztálytermi tevékenységhez kötődő
szakmai megbeszélésekbe, vitákba, azokon
szakmai és pedagógiai tudása birtokában aktívan, kezdeményezően, konstruktívan vesz részt.

Jegyzőkönyvek esetmegbeszélésekről; esetleírások; reflektív összefoglalók értekezletekről, megbeszélésekről; önértékelő lap; mentor, kollégák
és más szakmai partnerek véleménye

Saját valamint kollégáinak tevékenységét a
szerepelvárások, szakmai kritériumok alapján
kritikusan és támogatóan értékeli, véleményét
meggyőzően kommunikálja

Óramegfigyelési jegyzőkönyvek, a
jelölt tevékenységeit mutató eseménynaptár, rendezvényeken készült képek és reflexiók, , szóbeli/írásbeli kifejtés a témában adekvát
szakmai tervekről; kollégák, vezetés
mentor véleménye

A szakmai visszajelzéseket örömmel fogadja,
azok és saját tapasztalatszerzése alapján képes
gyakorlatát változtatni, szakmailag fejlődni,
lelki egészségét, pedagógiai optimizmusát
megőrizni.

Óramegfigyelési jegyzőkönyvek,
óratervek és elemzésük, reflektív
megbeszélések, videofelvételek és
elemzésük;

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára,
pedagógiai munkájára vonatkozó fejlesztési
eredményekről, pályázati lehetőségekről, azokat igyekszik alkalmazni munkájában

Óráiról készült mentori, iskolavezetői vélemények,

Felismeri saját munkájában a kutatást, fejlesztést igénylő problémákat, azokat megfogalmazza és keresi megoldásuk útjait.

Óravázlatokhoz fűzött reflexiók,
szakmai megbeszélések jegyzőkönyvei, mentor, kollégák véleménye

Kisebb kutatást, innovációt megvalósít saját
tevékenységi területen, és közreműködik iskolai vagy iskolán kívüli innovációban, kutatásban, fejlesztésben, kísérleti kipróbálásban.

A jelzett kutatások dokumentációja,
illetve a az iskolai fejlesztések,
innovációk dokumentációja
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Szempontsorok a sztenderdek értékeléséhez a 2. szinten
Értékelő lap a mentor/külső megfigyelő számára
Értékelési skála
Nem jellemző

1
2

Az adott terület

Esetleges, általában nem jellemző

3

Az adott tevékenység

Többnyire jellemző
Jellemző, tudatosan átgondolt

4
Az értékelés szempontjai

1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése
A nevelés-oktatás szempontjai egyaránt érvényesülnek pedagógiai
munkájában.
A tanulók fejleszthetőségébe vetett bizalom és elkötelezettség jellemzi.
Feltárja az egyes tanulók tanulási nehézségei mögött meghúzódó
okokat és ezeket figyelembe véve igyekszik a fejlesztésüket biztosítani.
Az egyéni körülmények megismerésével és figyelembevételével
oldja meg a nevelési problémákat, konfliktusokat.
2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának
segítése, fejlesztése
Az órák során a tanár figyelembe veszi a tanulók különbözőségeit,
hátterét, kulturális társadalmi sajátosságait.
Demokratikus és biztonságos légkört teremt minden tanuló számára.
Segíti a tanulókat, hogy fejlődjenek a közösségi értékekben, az
egymás iránti tiszteletben és egymás értékeink megosztásában,
valamint a különböző kultúrák értékeinek tiszteletében.
Képes hatékonyan cselekedni a kirekesztés és a társak zaklatása,
egymással szemben megnyilvánuló agressziója ellen.
Lehetőségeihez képest segít a tanulók iskolai és iskolán kívüli problémáinak megoldásában.
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Értékelési
skálán

Az értékelés szempontjai

Értékelési
skálán

Különös figyelmet fordít a hátrányban lévő, kevesebb eséllyel rendelkező és leszakadó, illetve kisebbségi tanulókra.
3. kompetencia: A szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Szaktárgyi tudása és pedagógiai tartalmi tudása (a tárgy tanítási
szempontú ismerete) egyaránt alapos.
A téma-és óratervekben kitűzött célok reálisak, megfelelő kihívást
jelentenek a tanulók számára.
Az óratervek hatékonyan szolgálják kitűzött célok elérését.
Az óra lépései logikusan követik egymást, a tanulók számára az
átkötések világosak.
Az órai munka során megvilágítja az anyag tantárgyközi kapcsolódásait is.
Az órai munkában tudatosan törekszik a kulcskompetenciák fejlesztésére.
Órai munkájában megvilágítja az adott tananyag gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit is.
Órai munkájában törekszik a tanulók differenciált fejlesztésére.
A tantárgy tanítására széleskörű módszertani kultúrával rendelkezik, beleértve az IKT-eszközöket is.
A tárgy tanítására rendelkezésre álló módszereket és eszközöket
változatosan, a kitűzött céloknak megfelelően és hatékonyan (nem
öncélúan) alkalmazza.
Órai kommunikációját a pontos, következetes fogalomhasználat
jellemzi.
Magyarázatai szabatosak és jól követhetőek. A tárgy fő fogalmait és
kapcsolódási pontjaikat megfelelően és sokoldalúan megvilágítja.
Kérdései világosak és lényegre törőek, segítik a tanulók előrehaladását.
Az órai munkát a gyakornok kihasználja a tanulók motiválására és
nevelésére, személyiségformálására.
Az órai munka során állandó a visszacsatolás, szükség esetén a
korrekció.
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Az értékelés szempontjai
Az órai munka során megbeszélik, értékelik a tanulók munkáját,
ezzel is megszilárdítva a tárgy kialakuló fogalomkészletét és elősegítve a tanulói készségek megfelelő fejlődését.
4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
Terveiben megvalósul a NAT, az iskola pedagógiai programja
(helyi tanterve), a gyakornok tanmenetei, tematikus tervei és óratervei/vázlatai között a szerves egymásra épülés.
Tervezésekor komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat
minden lényeges elemét (célok, tartalom, a tanulók életkora előzetes
tudása, motiváltsága, oktatási környezet lehetőségei, korlátai stb.).
Lehetőség szerint a tanulást életszerű helyzetekben, a diákok hétköznapi tapasztalataira építve szervezi meg, és nyitott a tanulók,
szülők iskolán kívüli tanulási világára.
Terveiben tudatosan alkalmazza a motiválás, az aktivizálás, a differenciálás alapelveit.
A fejlesztő, attitűdformáló célok hangsúlyosak a tervezeteiben,
kompetencia alapú fejlesztésre való törekvés jellemzi.
A tervezésben a tanulás és a megfelelő tanulási környezet biztosítása áll a középpontban.
Terveiben kiemelt figyelmet biztosít az egyéni tanulói sajátosságoknak, a személyre szabott fejlesztés szempontjainak.
Tervezési tevékenységének minősége, tudatossága kellő feltételt
biztosít az eredményes pedagógiai munkához.
A tervek rugalmasságot mutatnak: tartalmazzák az előre látható nehézségeket, és a megoldásukra kidolgozott lehetséges válaszokat,
illetve az esetleges tanulói kezdeményezésekre is adnak teret és időt.
A hatékony tervezés érdekében folyamatosan együttműködik a
mentortanárral, a tanár kollégákkal és a tanulókkal.
Tervezőmunkája során nyitott a tanulói, szülői s lehetőség szerint a
társadalmi igényeket is megfogalmazó fenntartói elvárások figyelembevételére.
5. kompetencia: A tanulás támogatása
Megbeszéli, tudatosítja a tanulókban a tanulással kapcsolatos nézeteiket, fejleszti a tanulási stratégiáikat, módszereiket.
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Tudatosítja a tanulókban a használt tanulási stratégiákat, a tanulás
lépéseit, különösen az együttműködő tanulás, az önálló tapasztalatszerzés, a gondolkodás, a problémamegoldás sajátosságait, lépéseit.
Munkájában épít az egyes tanulók tanulási stílusára, szokásaira,
módszereire.
A diákokat bevonja a tanulási folyamat irányításába, tervezésébe,
értékelésébe. (A tanulás céljának, tartalmának kialakításába, a témák, feladatok megválasztásába, az értékelés kritériumainak kidolgozásába és magába az értékelésbe.)
Támogatja a tanulókat az önálló tanulásban, önfejlődésben: segít
egyéni tanulási célokat kitűzni, a tanulás folyamatát megtervezni;
egyéni feladatokat ad az órán és az órán kívül is; az aktív, interaktív
tanulására lehetőséget adó IKT-eszközöket is alkalmazza.
A tanulásszervezés során épít a tanulók előzetes tudására, tapasztalataira, motivációjára, a tanulói énkép sajátosságaira, aktuális állapotára.
A tanulók ismeretére építve differenciál aszerint, hogy mennyi önállóságot kapnak a diákok a feladatok, tevékenységek végzése során?
Az órai munka szervezése során tudatosan, differenciáltan és változatosan alkalmazza a különböző munkaszervezési és tevékenységi
formákat.
6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
Követelményeiben figyelembe veszi a tantervi követelményeket.
Követelményei az adott csoportban reálisak.
A gyakornok által alkalmazott értékelési módszerek és eljárások
érvényes és megbízható értékelést tesznek lehetővé.
Értékelési rendszere a tanulók fejlődését támogató, változatos mérési-értékelési kultúrát tükröz.
A gyakornok által használt értékelési rendszer átlátható, a kiválasztott eszközök, alkalmazási eljárások és kritériumok világosak, egyértelműek.
Az értékelési rendszer lehetőséget ad a tanulói teljesítmények differenciált értékelésére.
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Arra törekszik, hogy a tanulói teljesítményértékelést a tanuló személyiségfejlődésének támogatására használja.
Lehetőséget ad arra is, hogy a tanulók saját, illetve a társaik munkáját értékeljék, és így segíti reális önértékelésük kialakulását.
Képes arra, hogy az értékelés adatait a tanulók egyéni és csoportos
fejlődésének támogatására használja.
Képes arra, hogy az értékelési adatok fényében saját munkájára önállóan, érdemben reflektáljon, és a megfelelő következtetéseket levonja.
7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai együttműködés
A gyakornok kölcsönösségen alapuló viszonyt épít ki a szülőkkel.
A gyakornok folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel.
A gyakornok több fórumon is lehetőséget nyújt a kapcsolat felvételére a szülők számára, ha szükséges, alternatív módot is felkínál.
A szülőket differenciáltan kezeli, és szempontjaik megértésére
törekszik.
A szülőkkel folytatott kommunikációban az iskolát és annak közösen vállalt értékeit képviseli.
A gyakornok a nevelőtestületi értekezleteken aktív, a szakmai vitákban konstruktívan részt vesz, szakmai kérdéseit, véleményét,
esetleges egyet nem értését megfelelő fórumokon közvetíti.
A nevelőtestületben önálló vagy csoportmunkában feladatot, szerepet vállal.
A gyakornok aktív szerepet és felelősséget vállal a munkaközössége munkájában.
A tanárok és nem tanárok (más szakemberek, az iskola személyzete
stb.) közötti információcsere hatékony módszereit alkalmazza.
Az iskola közösségében érdeklődést mutat az egyéni, illetve a közösségi sikerek és kudarcok iránt.
Ismeri az iskola alapdokumentumait, és azokkal összhangban cselekszik. (Pl.: pedagógiai program, házirend, minőség-ellenőrzési
rendszer.)
Képes a munkája során felmerült feladatokat önállóan elvégezni,
probléma felmerülése esetén szakmai segítséget kérni és elfogadni.
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Tudatosan törekszik az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel.
Az órai munka során képes bizalmi légkört teremteni, a kölcsönös
tisztelet és elfogadás hangnemét biztosítani.
A konfliktusok kezelésénél az érintetteket bevonó, több alternatívát
kínáló megoldás jellemzi.
Órai munkájának és kommunikációjának tudatos tervezésével támogatja a diákok szóbeli és írásbeli kommunikációjának fejlődését
és az egymás közti kommunikációját.
8. kompetencia: Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Meglátja saját és mások, az iskola munkájában a változtatásra szoruló elemeket.
Tanári tevékenységét folyamatosan felülvizsgálja, önállóan elemzi,
értékeli.
Nyitott a visszajelzésekre, és képes azokat felhasználni fejlődése
érdekében.
Képes kutatási /fejlesztési feladatként megfogalmazni a felmerülő
problémákat, és megalkotni megoldásukra a megfelelő tervet.
Lépést tart a szakma fejlődésével, felkutatja a fejlesztési eredményeket, részt vesz szakmai konferenciákon, továbbképzéseken.
A szakmai újításokat alkalmazza tanári gyakorlatában.
Egyéni vagy csoportos, iskolai pályázatokon részt vesz, maga is
kezdeményez pályázaton való részvételt.
Az iskolán belül és kívül is rendelkezik működő szakmai kapcsolatokkal; maga is kezdeményezi szakmai kapcsolatok kialakítását úgy
egyéni, mint munkaközösségi, iskolai szinten.
Lelki egészségét, pedagógiai optimizmusát megőrzi.
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Önértékelő lap
Értékelési skála

Nem jellemző

1
2

Az adott terület

Esetleges, általában nem jellemző

3

Az adott tevékenység

Többnyire jellemző
Jellemző, tudatosan átgondolt

4

Az értékelés szempontjai
1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése
Egységes folyamatként értelmezem-e a nevelést és az oktatást?
Tudatosan felhasználom-e az oktatás nevelő hatását?
Törekszem-e tanulóim minél alaposabb megismerésére?
Empatikus vagyok-e tanítványaimmal?
Tudatosan gazdagítom-e ismereteimet, fejlesztem-e képességeimet az egyéni fejlesztés, egyéni bánásmód megvalósítására?
2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának
segítése, fejlesztése
Igyekszem minden tanuló sajátosságait (családi, kulturálistársadalmi, esetleg kisebbségi hátterét) figyelembe venni nevelő-oktató munkám során.
Együttműködöm a tanulók szüleivel.
Ismerem a tanulók szubkultúráit, s igyekszem olyan légkört
teremteni, amelyben megoszthatják egymással saját értékeiket,
s kialakíthatják saját identitásukat.
Észreveszem a különféle iskolai konfliktusokat, és igyekszem
hatékonyan megoldani azokat.
Különös figyelmet fordítok a kirekesztett, leszakadó, hátrányos
helyzetű tanulókra.
Mindenki számára biztonságos környezetet igyekszem teremteni, megteszek mindent az agresszió és a kirekesztés ellen.
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Képes vagyok a tanulók közösségének építésére, fejlesztésére
órai és órán kívüli módszerekkel.
Tudatosan beépítem nevelési-oktatási gyakorlatomba az értékközvetítést.
Igyekszem példát mutatni a társadalmi elkötelezettség és a
környezettudatosság terén.
Különös figyelmet fordítok a sztereotípiák és az előítéletek
leépítésére, ebben segítem tanulóimat hatékony módszerekkel.
Igyekszem demokratikus légkört teremteni, a tanulókat – a lehetőségeknek és életkoruknak megfelelően – bevonni az iskolai
folyamatokba, s így közvetíteni a demokratikus értékeket.
3. kompetencia: A szaktudományos, a szaktárgyi, a tantervi
tudás
Törekszem-e szaktárgyi tudásom karbantartására, állandó fejlesztésére?
Téma és óraterveim egymásra épülnek-e és összhangban vannak-e tantervvel? (NAT, helyi tanterv)
Óraterveimben az óra egyes lépései logikusan egymásra épülnek-e? Gondoskodtam-e a megfelelő átkötésekről?
Az egyes órák céljai reálisak-e, a tanulók számára megfelelő
kihívást biztosítanak-e?
Az óratervek hatékonyan szolgálják-e a kitűzött célok elérését?
Óraterveimben megfelelő hangsúlyt kap-e az anyag más tárgyakhoz való kapcsolódási pontjainak megjelenítése?
Óraterveimben megfelelő hangsúlyt kap-e a kulcskompetenciák fejlesztése?
Órai munkám során törekszem-e a tanulók differenciált fejlesztésére?
Órai munkámban megvilágítom-e az adott tananyag gyakorlati
alkalmazásának lehetőségeit?
Óráimon használom-e a tárgy tanítására rendelkezésre álló
módszerek és eszközök széles skáláját, beleértve az IKTeszközöket is?
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A tárgy tanításához rendelkezésre álló módszereket és eszközöket a kitűzött célok megvalósítására hatékonyan (nem öncélúan) használom-e?
Óráimon a szaktárgy tanítása során képes vagyok-e a pontos,
következetes fogalomhasználatra?
Magyarázataim szabatosak és jól követhetőek-e? A tárgy fő
fogalmait és kapcsolódási pontjaikat megfelelően és sokoldalúan megvilágítom-e?
Kérdéseim világosak-e és lényegre törőek-e, segítik-e a tanulók
előrehaladását?
Az órai munka során gondoskodom-e a megfelelő visszacsatolásról, szükség esetén a korrekcióról?
A tárgy tanítása során kihasználom-e a tanulók motiválására és
nevelésére kínálkozó alkalmakat?
Az órai munka során megbeszéljük-e, értékeljük-e a tanulók
munkáját, ezzel is megszilárdítva a tárgy kialakuló fogalomkészletét és elősegítve a tanulói készségek megfelelő fejlődését?
4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
A tervezés során figyelembe veszem-e a tanulókra vonatkozó
ismereteimet?
A konkrét célok tudatosítása-e a felkészülésem kiindulópontja?
A fejlesztő, attitűdformáló célok megfelelő hangsúlyt kapnak-e
a tervezés folyamán?
Végiggondolom-e a pedagógiai folyamat minden lényeges
elemét, s azok egymásra hatását?
Figyelembe veszem-e a reális feltételeket, körülményeket?
Figyelembe veszem-e a motiválás, aktivizálás, differenciálás
hármas követelményét?
Kellő hangsúllyal tervezem-e meg a tanulás/ a tanulói munka
folyamatait?
Kiemelten figyelek az egyéni tanulói sajátosságokra, a személyre szabott fejlesztés szempontjaira?
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Terveimet rendszeresen felülvizsgálom, elemzem, értékelem?
A hatékony tervezés érdekében együttműködöm-e a mentortanárral, a tanár kollégákkal és a tanulókkal?
5. kompetencia: A tanulás támogatása
Törekszem-e a tanulók tanulási stílusainak, szokásainak, módszereinek a megismerésére?
Felhasználom-e a tanulók tanulásáról szerzett tudásomat az
órai munka szervezésében?
Tudatosítom-e a tanulókban a tanulók tanulással kapcsolatos
nézeteiket?
Az egyes tanulók tanulási módjára adok-e visszajelzést, kapnak-e személyre szóló tanácsokat, ötleteket a tanulásuk fejlesztésére vonatkozóan?
Feltárom-e a tanulással kapcsolatos problémákat a tanórán,
segítem-e megoldásukat?
Megbeszéljük-e, értékeljük-e közösen az osztályban, hogy ki
hogyan dolgozott, hogyan oldotta meg a feladatokat?
Hogyan támogatom a tanórákon a pozitív tanulói önértékelés
kialakulását?
Tudatosítom-e az órán használt tanulási stratégiákat, a tanulás
lépéseit a diákokban, különösen az együttműködő tanulás, az
önálló tapasztalatszerzés, a gondolkodás, a problémamegoldás
sajátosságait, lépéseit?
Van-e a diákoknak beleszólásuk a tanulás céljának, tartalmának kialakításába? Kapnak-e lehetőséget témák, feladatok
megválasztására?
Segítem-e tanulóimat egyéni tanulási célok kitűzésében?
Támogatom-e őket a célok eléréséhez vezető út megtervezésében?
Segítem-e őket a tanulás eredményességének értékelésében?
Kapnak-e személyre szóló feladatokat a tanórán és azon kívül?
Differenciálok-e aszerint, hogy milyen önállóságot kapnak a
diákok a feladatok, tevékenységek végzése során?
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Alkalmazok-e a diákok aktív, interaktív tanulására lehetőséget
adó IKT-eszközöket?
6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
Követelményeim figyelembe veszik-e a tantervi követelményeket?
Követelményeim reálisak-e az adott csoportban?
Az alkalmazott értékelési módszerek és eljárások érvényes és
megbízható értékelést tesznek-e lehetővé?
Az értékelési rendszerem lehetővé teszi-e tanulók előmenetelének többforrású vizsgálatát?
Kész vagyok-e új típusú, alternatív értékelési módszerek kipróbálására?
Értékelési rendszerem átlátható-e, a kiválasztott eszközök, alkalmazási eljárások és kritériumok világosak-e, egyértelműek-e?
Az értékelési rendszerem lehetőséget ad-e a tanulói teljesítmények differenciált értékelésére?
Törekszem-e arra, hogy a tanulói teljesítményértékelés a tanuló
személyiségfejlődését is elősegítse?
Lehetőséget adok-e arra is, hogy a tanulók saját, illetve a társaik munkáját értékeljék, így elősegítve reális önértékelésük
kialakulását?
Képes vagyok-e arra, hogy az értékelés adatait a tanulók egyéni és csoportos fejlődésének támogatására használjam?
Képes vagyok-e arra, hogy az értékelési adatok fényében saját
munkámra önállóan, érdemben reflektáljak, és a megfelelő
következtetéseket levonjam?
7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai együttműködés
Aktívan és önállóan használom-e az intézményi fórumokat,
átlátom-e a szervezet működését?
Szerepet vállalok-e az iskola különböző szakmai csoportjainak
munkájába?
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Minden szakmai együttműködésre nyitott vagyok-e, kerestem-e
az együttműködés lehetőségeit iskolán belül és kívül is?
A szülőkkel való kapcsolattartás differenciált és minden szereplő számára elfogadható formáit alakítottam-e ki?
Képes vagyok-e a szülőkkel folytatott kommunikációban az
iskolát és annak közösen vállalt értékeit képviselni?
A szaktárgyi lehetőségeimet kihasználva tudatosan, s előre
megtervezetten támogatom a diákok kommunikációjának fejlődését?
Tudatosan, tervezetten törekszem-e az iskolai és az osztálytermi konfliktusok megelőzésére megbeszélések szervezésével,
közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel?
Konfliktusok, helyzetek megoldása során arra törekszem-e,
hogy minden érintett fél bevonásával találjak kielégítő megoldást?
Képes vagyok-e probléma felmerülése esetén megfelelő szakmai segítséget kérni és elfogadni?
Az órai munka során képes vagyok-e bizalmi légkört teremteni, a kölcsönös tisztelet és elfogadás hangnemét biztosítani?
Órai munkám és kommunikációm megtervezésével támogatom-e a diákok szóbeli és írásbeli kommunikációjának és egymás közti kommunikációjának fejlődését?
8. kompetencia: Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Képes vagyok-e a magam, mások és az iskola munkájában
egyaránt észrevenni a javításra szoruló elemeket?
A szakmai fórumokon világosan kifejtettem-e szakmai álláspontomat?
Részt vettem-e iskolai innovációban, fejlesztésben, pályázatban?
Törekszem-e az állandó szakmai fejlődésre? Lépést tartok-e a
szakma fejlődésével, felkutatom-e a fejlesztési eredményeket,
részt veszek-e szakmai konferenciákon, továbbképzéseken?
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Munkámban alkalmazom-e a megismert új módszereket, pedagógiai innovációkat?
Kritikusan elemzem-e a munkámat, és tűzök-e ki új és új
szakmai fejlődési célokat?
Nyitott vagyok-e a visszajelzésekre, és felhasználom-e azokat
fejlődésem érdekében?
Rendelkezem-e élő szakmai kapcsolatrendszerrel iskolán belül
és kívül?
Tudatosan törekszem-e lelki egészségem és pedagógiai optimizmusom megőrzésére?
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A tanulói visszajelzések lehetséges kérdései
Értékelési skála
Nem jellemző

1
2

Az adott terület

Esetleges, általában nem jellemző

3

Az adott tevékenység

Többnyire jellemző

4

Jellemző, tudatosan átgondolt

1. Kompetencia
Érdekli, mi van velem, nem csak a tanulásommal törődik.
A lehetőségekhez képest ismeri a körülményeimet, engem.
Azt hiszem, reális véleménye van rólam.
Értékeli, ha saját magamhoz képest előrelépést mutatok valamiben.
Megértő ‚felnőtt barát‘, akihez bármikor fordulhatok a problémáimmal.
Véleményét tanulmányi és nem tanulmányi ügyekben is meghallgatom és figyelembe
is veszem.
2. kompetencia
A tanórán olyan légkör uralkodik, amelyben mindenki biztonságban érezheti magát,
és alapvető elvárás a másik tisztelete.
A tanár figyelembe veszi a tanulók eltérő sajátosságait.
A tanár odafigyel arra, milyen környezetből jöttem/jöttünk, s ezt figyelembe is veszi a
lehetőségekhez mérten.
Kapcsolatot tart a szüleimmel.
Segít abban, hogy minél jobban megismerjük és elfogadjuk egymás értékeit.
Igyekszik a megjelenő agresszió, kirekesztés ellen fellépni és az egymás iránti tiszteletre nevelni bennünket.
Példát mutat arra, hogy fontos a társadalom jobbításáért tenni és környezettudatosan
élni.
Segít konfliktusaink, problémáink megoldásában.
Lehetővé teszi, hogy a minket érintő iskolai ügyekben elmondjuk véleményünket,
védjük érdekeinket.
Segít bennünket abban, hogy jó közösséggé váljunk.
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3. kompetencia
Érezhetően szereti a tárgyát, lelkes.
Érthetően, világosan magyarázza el az anyagot, megvilágítja a fő fogalmakat, összefüggéseket.
Utal arra, hogy a tanultak hogyan kapcsolódnak más tárgyak anyagához.
Felhívja a figyelmünket arra, hogyan lehet a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazni.
Érdekes órákat tart, amelyekre érdemes odafigyelni.
Sok különféle eszközzel, módszerrel dolgozunk az órán, amelyek mind segítik a tanulásunkat.
Részletes visszajelzést ad a munkánkra, megvilágítja a hibákat, félreértéseket, ami
segít abban, hogy legközelebb jobban teljesítsünk.
Bátran fordulhatunk hozzá, ha valamilyen kérdésünk van a tananyaghoz kapcsolódóan.
4. kompetencia
Érezni lehet, hogy a tanár mindig felkészül az óráira.
Tervszerűség, határozott óravezetés jellemzi.
Az órák gördülékenyen zajlanak, a munkához minden elő van készítve.
Ha kérdésünk, problémánk van, vagy nem értünk valamit, akkor eltérünk a tervtől, és
megoldjuk.
Előfordul, hogy mi is részt veszünk a tervezésben, lehet véleményünk, van választási
lehetőségünk.
Pontosan megfogalmazza a célokat, számunkra is érthető, mit miért csinálunk.
5. kompetencia.
Segít abban, hogy megtaláljam és kialakítsam saját tanulási módszereimet.
Rendszeresen ad változatos, kihívást jelentő hasznos, érdekes és gondolkodtató feladatokat.
Néha órai, órán kívüli feladatokat kifejezetten számomra készít, vagy én választhatok,
hogy milyen feladatot szeretnék megoldani.
Segít új tanulási célok keresésében.
Mindig biztosít lehetőséget arra, hogy a tanulás és a csoport szabályait közösen alakítsuk ki.
A hagyományos tanulási formák mellett újszerű, e-tanulási formákat, eszközöket is
rendszeresen alkalmaz.
Kíváncsi arra is, amit nem az iskolában tanultam, s ezeket beépítjük az órai tanulásba.
Ha a tanulás során problémám van, segít megoldani.
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Lehetőséget teremt az önálló és a közös, kiscsoportban, párban történő élményszerű
tanulásra is.
6. kompetencia
A tárgyból állított követelmények reálisak voltak, nem túl könnyűek, de teljesíthetőek.
Világos volt számomra, milyen szempontok alapján és hogyan értékelik a munkámat.
Úgy érzem, a munkámat részrehajlás nélkül értékelték.
Az értékelési szempontokat mindig időben megtudtam.
Időnként előfordult, hogy az értékelési szempontokat a csoporttal együtt dolgoztuk ki.
Időnként előfordult, hogy saját vagy a társunk munkáját kellett értékelnünk.
A munkáim értékelésére, például a dolgozatok kijavítására mindig reális időn belül
került sor.
A munkák (pl. dolgozatok, prezentációk) értékelése során mindig megbeszéltük, mi
volt és miért az volt a jó válasz.
A munkám értékelésére a félév során többször, különféle eszközök segítségével került
sor.
Az értékelésben visszajelzést kaptam erősségeimről, a javítandó területekről.
Az értékelés során kaptam tanácsokat arról, hogyan tudnék fejlődni, továbblépni.
Az értékelés során én is lehetőséget kaptam, hogy értékeljem magam.
A visszajelzések, értékelések elősegítik, hogy reálisabban lássam magam és lehetőségeimet.
7. kompetencia
Az órai munkához ideális, bizalmi légkört teremt.
Mindenkit bevon az órai munkába.
Az utasításai pontosak és udvariasak.
A konfliktusokat igyekszik megelőzni.
A konfliktusok kezelésében igyekszik az érintetteket bevonni, meghallgatni, megoldásként több alternatívát is ajánl.
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FÜGGELÉK
1. A TANÁRI KOMPETENCIÁK RÉSZLETES LEÍRÁSA
A tanári kompetenciák részletes leírásának elsődlegesen az a célja, hogy lehetőséget nyújtson az alaposabb tanulmányozásra, s ugyanakkor egyértelművé
tegye a rövid leírások értelmezését, a szerzők szándékát. A kompetenciahálót az
ELTE oktatói csoportja készítette a 2006. évben. (Ld. Bevezető) A 8 kompetencia tartalmi kifejtése nem egységes. Néhány esetben az elemek alcsoportokat
alkotnak (ezeket külön számozással jelöltük), mivel maga a kompetencia a tanári
tevékenység és tudás összetettebb területére vonatkozik. Az is előfordul sok
esetben, hogy azonos elemeket találhatunk a különböző kompetenciákban. Ez a
pedagógiai feladatok komplex voltából következik, hiszen a pedagógus tevékenységének szinte minden eleme között szoros kölcsönhatás van, s a különböző
tevékenységek mögött azonos tudás, képesség vagy attitűd húzódhat meg. Az
egyes szintek tartalmi gazdagsága jól mutatja, hogy a tanárrá válás folyamatában
a legintenzívebb fejlődés az 1. és 2. szintet megelőző szakaszban következik be,
s hogy a 4-5. szint már nem az egyes kompetenciák elmélyítését, hanem a pedagógus hatáskörének bővülését mutatja. Ezzel magyarázható, hogy mennyiségét
tekintve is szűkszavú leírásokat találunk ezeken a szinteken, s több átfedéssel
találkozunk. További kutató-fejlesztő munkánk során a tapasztalt tanár, kiváló
tanár és mester tanár tudásának, képességeinek és attitűdjeinek alaposabb feltárására és az értékelés módjainak kidolgozására vállalkozunk.
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1. kompetencia: A tanulók személyiségének fejlesztése
0. szint: (a gyakorlatra bocsátás
feltétele)

Tudás:
Rendelkezik mindazzal az elméleti tudással, amely a gyermekek személyiségfejlődésének segítéséhez szükséges.
Attitűd:
Törekszik saját nevelési elképzeléseinek, nézeteinek rendszerbe
foglalására, pedagógiai hivatásának megfogalmazására.
Képesség:
Képes a különböző nézetek elemzésére, értékelésére.

1. szint: a diplomás tanár

Tudás:

2. szint: a véglegesített tanár

Tudás:
Felismeri a szociokulturális tényezők hatását a nevelésitanulási folyamatra.
Ismeri a tanulási képességek fejlődésének (az élethosszig tartó
tanulásnak) pszichológiai és pedagógiai feltételeit.
Attitűd:
Elméleti tudása és gyakorlati tapasztalatai alapján törekszik
saját nézeteinek koherens rendszerbe foglalására.

Ismeri és értelmezni tudja
az emberről, gyermekről, nevelésről és tanulásról szóló különböző tudományos nézeteket és ezek összefüggéseit.
a morális fejlődésre vonatkozó legfontosabb elméleteket,
értékelméleti megközelítéseket, ezek összefüggéseit és hatásukat a pedagógiára.
a gyermek és gyermekcsoport kognitív, emocionális és szociális sajátosságait feltáró módszereket,
az egyéni szükségleteket figyelembe vevő pedagógiai fejlesztési stratégiákat.
Attitűd:
Elfogadja a pedagógiai nézetek sokszínűségét.
Nyitott a fiatalok világának megismerésére és figyelembevételére pedagógiai céljainak kialakításánál.
Vallja a tanulók egyéni szükségleteihez való igazodás, az
egyéni bánásmód szükségességét.
Elfogadja a tanulás konstruktív értelmezését, az egyéni tanulási módok lehetőségét.
Képesség:
Képes saját nézeteit a nevelésről megfogalmazni, mások nézeteit meghallgatni és befogadni.
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Minden gyermekben meglátja azokat az értékeket, amelyekre
építve segítheti fejlődésüket.
Egységben kezeli a nevelés és oktatás folyamatát, tudatosan
törekszik a komplex fejlesztés megvalósítására.
Képesség:
Képes a kortárs társadalmi, kulturális, (oktatás)politikai jelenségek értelmezésére, az összefüggések feltárására és pedagógiai munkájában ezek figyelembevételére.
Képes a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő fejlesztési
stratégiák alkalmazására (egyéni bánásmódot igénylő, hátrányos helyzetű gyermekek stb.)
3. szint: a tapasztalt tanár

Tudás:
Ismeri a tanulási képességek fejlődésének (az élethosszig tartó
tanulásnak) pszichológiai és pedagógiai feltételeit.
Attitűd:
Tudatosan törekszik pedagógiai nézetrendszerének megfelelő
összhangot teremteni tudása, képességei és tevékenysége között.
Igyekszik összhangba hozni saját pedagógiai koncepcióját
iskolája pedagógiai programjának ember-, érték- és nevelési
koncepciójával.
Elfogadja a folyamatos önfejlesztés szükségességét
Képesség:
Képes pedagógiai tevékenysége során a tanulók teljes személyiségének fejlesztését egységben látni, s autonóm egyéniségük kibontakozását segíteni.
Képes az egyes tanulók, tanulócsoportok fejlesztésének távlati
tervezésére és megvalósítására.
Képes a megszerzett tapasztalatok tudatos felhasználására és a
problémák megoldása során felismert felkészültségbeli hiányosságok önálló pótlására.

4. szint: a kiváló
tanár

Tudás:
Ismeri a tanulási képességek fejlődésének (az élethosszig tartó
tanulásnak) pszichológiai és pedagógiai feltételeit.
Attitűd:
Meg akarja osztani szakmai tudását.
Tevékenyen részt kíván venni innovatív fejlesztési folyamatokban, a kollégák szakmai segítésében.
Képesség:
Képes
o tudását megosztani szűkebb (iskolai) és tágabb (regionális, országos) szinten kollégáival,
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o
o
5. szint: a mestertanár

szakmai segítséget nyújtani a kezdő és érdeklődő kollégák számára,
kreatív fejlesztő programok kialakítására, megvalósítására.

Tudás:
Ismeri szaktárgya és a pedagógiai kutatások különböző módszereit, a tudományos publikációkkal szemben megfogalmazott követelményeket.
Attitűd:
Elkötelezett a szaktudományi és a pedagógiai jelenségek, a
mélyebb összefüggések törvényszerűségeinek feltárása iránt.
Nyitott a tágabb szakmai környezet munkájában és a tudományos közéletben való részvételre.
Képesség:
Felismeri azokat a pedagógiai /szaktárgyi problémákat, amelyek megválaszolására saját kutatásai által lehetőség nyílik.
Képes feltárni (elemezni és értékelni) a kutatott problémára
vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat.
Képes a kutató/fejlesztő tevékenységet szakszerűen elvégezni
és eredményeit országos, nemzetközi szinten terjeszteni.

2. kompetencia: Tanulói csoportok, közösségek alakulásának
segítése, fejlesztése
2.1. CSOPORTFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK
0. szint:
(a gyakorlatra
bocsátás feltétele)

Tudás
Ismeri és átlátja a tanulói közösségek életének főbb szociálpszichológiai, szociológiai és kulturális antropológiai elméleteit, értelmezéseit.
Ismeri és átlátja az alapvető emberi jogok, az egyetemesnek
tekintett emberi és demokratikus értékek rendszerét, az irányadónak tekinthető értékeket, és tisztában van ezek esetleges kritikájával is.
Rendelkezik alapvető ismeretekkel a jelenkori kulturálistársadalmi problémákra vonatkozó kutatási eredményekről, elméletekről és a különböző cselekvési-megoldási utakról: különösképpen a társadalmi igazságtalanságok, egyenlőtlenségek, a
diszkrimináció és a környezeti problémák tekintetében.
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Attitűd
Nyitott, saját elképzeléseitől eltérő vélemények, értékek megismerésére és tiszteletben tartására.
Elfogadja, hogy a pluralista társadalmi életünk természetes
velejárói a konfliktusok.
Elkötelezett a demokratikus értékrend és az ennek megfelelő
gondolkodásmód és cselekvés iránt.
Elfogadja, hogy az iskola pártpolitikától mentes hely.
1. szint: a diplomás tanár

Tudás
Ismeri a tanulói csoportok és az egyes tanulók társas helyzetének megismerésére szolgáló módszereket.
Ismeri és felismeri az egyes tanulók csoportból való kirekesztésének lehetséges okait.
Ismeri és tudja értelmezni a konfliktusok sajátosságait, okait a
tanulói csoportok esetében.
Attitűd
Törekszik a környezettudatosságra.
Képességek
Képes a pedagógiai szituációkban a tanulókkal együttműködni,
vitázni, mások ötleteit és véleményét értékelni, alternatívákat
javasolni és a döntéshozatalt elősegíteni.
Képes a tanulókban a társadalmi és környezeti problémák iránti
érzékenységet felkelteni.
Képes olyan programok, illetve iskolai közeg kialakításában
közreműködni, amely elősegíti a környezettudatos magatartásmódot.

2. szint: a véglegesített tanár

Tudás
Ismeri és érti a társas kapcsolatok, a csoportfolyamatok alakulását; az egyén és a csoport viszonyát, egymásra hatásait, a
konfliktusok építő megoldásának módszereit.
Ismeri és érti a gyerekek, fiatalok értékvilágát, szubkultúráit.
Átlátja, hogy a szociálpszichológia meglátásai hogyan érvényesülnek a mindennapi gyakorlatban, és ismer közösségfejlesztő,
együttműködést segítő nevelési módszereket.
Attitűd
Maga is elkötelezett a közösségek építése iránt, és törekszik
elősegíteni a tanulók önszerveződését is.
Érdeklődik a helyi és a szélesebb társadalmi, illetve globális
közegben zajló politikai, kulturális, társadalmi, természetikörnyezeti események, folyamatok, problémák iránt.
Elfogadja az iskola társadalmi szerepvállalásának fontosságát,
és hajlandó a lehetőségeihez, attitűdjéhez mérten a társadalom
életébe való tudatos és kritikus bekapcsolódásra.
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Képességek
Képes előmozdítani a tanulók aktív részvételét és együttműködését az iskola életében, a gyerekek, serdülők és ifjak értékvilágát, érdeklődését figyelembe véve.
Képes a csoportok alakításába, fejlesztésébe magukat a tanulókat is tevékenyen bevonni, illetve egyre nagyobb kezdeményező szerepet adni.
Képes olyan nevelési folyamatot felépíteni, amely megerősíti a
csoportkohéziót, a hatékony konfliktuskezelést és a közösségi
élet megbecsülését, valamint segíti a közösségi értékek: figyelem, altruizmus, tolerancia stb. bensővé válását.
Képes környezettudatos, a fenntartható fejlődést szolgáló szemlélet előmozdítására a tanulókban.
3. szint: a tapasztalt tanár

Tudás
Járatos a közösségre, csoportfejlesztésre vonatkozó legfrissebb
szakirodalomban.
Ismer társadalmi szerepvállaláshoz kötődő helyi és szélesebb
kezdeményezéseket.
Attitűd
Érzékeny a közösségépítő civil kezdeményezésekre, ezek megismerésére, egyes kezdeményezésekbe szívesen bekapcsolódik.
Képességek
Képes a tanulókat az iskolán kívüli közegben is bevonni társadalmi, közösségi kezdeményezésekbe.
Képes olyan közösségek megteremtésére, amelyekben a tanulók maguk is érzik saját közösségi fejlődésüket, és jónak tartják
a közösséget.
Képes másokat (kollégákat) is segíteni a közösségi nevelés
területén.

4. szint: a kiváló tanár

Tudás
Ismer olyan kutatási módszereket, amiket saját pedagógiai
gyakorlatában a közösségre, csoportfolyamatokra vonatkozóan
alkalmazni tud.
Attitűd
Az önkéntes társadalmi munkát, közösségi tevékenységet élete
szerves részének tekinti.
Képességek
Képes kisebb kutatásokat végezni a saját iskolájában, a munkájához kötődően, amelyek a közösséghez, társadalmi szerepvállaláshoz kapcsolódnak.
Képes a kutatásáról beszámolni a szakmai közeg számára.
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Képes részt venni a helyi innovációkban, melyek a közösségfejlesztést érintik.
5. szint: a mestertanár

Tudás:
Elmélyült, tudományos ismeretekkel rendelkezik az értékközvetítésre, közösségfejlesztésre, környezeti nevelésre
vonatkozóan
Attitűd:
Elkötelezett arra, hogy tudományos / alkotó tevékenységével a
szélesebb társadalmi kontextus számára hasznos tevékenységet
végezzen.
Elkötelezett a szélesebb (nemzeti, európai) közösség értékei
iránt cselekvő és látható módon, és ezek újragondolásában is
részt vesz kutató/alkotó munkájával.
Képesség:
Képes alkotó/kutató tevékenységével hozzájárulni a közösségi
élet fejlesztéséhez, a társadalmi, környezeti felelősségvállalás
növekedéséhez szélesebb körű oktatási és társadalmi szinten.

2.2. ESÉLYTEREMTÉS A PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN
0. szint:
(a gyakorlatra
bocsátás feltétele)

1. szint: a diplomás tanár
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Tudás
Ismeri a szocializáció lényegesebb szociológiai, szociálpszichológiai, oktatásszociológiai elméleteit.
Átlátja és érti a hazai oktatási rendszer alapvető működését,
szerkezetét, sajátosságait; az oktatás jogi szabályozását.
Tudja értelmezni azokat az oktatáspolitikai intézkedéseket, jogi
dokumentumokat, melyek a tanulók esélyeinek növelését támogatják.
Ismeri a hazai és a külföldi pedagógiai gyakorlatban az integráció, inklúzió jelentőségét, előnyeit és nehézségeit.
Attitűd
Elfogadja az iskola és a pedagógusok esélyteremtésben való
társadalmi szerepvállalásának fontosságát.
Törekszik az inklúzió szemléletének megértésére és elfogadására, és nyitott az inkluzív nevelés-oktatásban való részvételre.
Tudás
Ismeri a szocializáció főbb terepeit, hatásait, különös tekintettel
a családi szocializációra, a szabadidő eltöltésének tereire és a
média világára.
Átlátja és érti az egyenlőtlenség társadalmi problémáit, és az
iskola(rendszer) esélynövelő vagy esélycsökkentő jelentőségét.
Attitűd
Igyekszik felfedezni tanulóiban az értékeket, amelyek esélyeik
növekedésének kiindulópontjai lehetnek, és elsősorban ezekre épít.

Elfogadja, hogy a tanulók fejlődésében az iskola csak az egyik
tényező a szocializációs terepek közül, s ezért törekszik esélyteremtő pedagógiai munkájában más szocializációs terepek hatásait is figyelembe venni.
Képesség:
A megfigyelések, gyakorlatok során képes az iskolát és saját
szerepét, illetve tevékenységét az iskola világára ható társadalmi folyamatokkal és kulturális sajátosságokkal összefüggésben
értelmezni.
Képes a tanulók iskolai és iskolán kívüli problémáit megérteni,
összetett módon értelmezni, a segítségnyújtásban mentori vezetéssel részt venni.
2. szint: a véglegesített tanár

Tudás:
Átlátja az oktatáspolitikai folyamatok alapvető működési elveit, és képes kritikusan elemezni e folyamatokat.
Átlátja és érti az iskola, a helyi társadalom és a munka világának egymásra hatását.
Ismer olyan nevelési-oktatási módszereket, amelyekkel a kirekesztődés veszélyét csökkenteni, illetve megelőzni képes.
Attitűd:
Elkötelezett a tanulók esélyeinek növelésére nevelési-oktatási
tevékenysége által.
Igyekszik kiküszöbölni az esélycsökkentő tényezőket pedagógiai munkájából.
Törekszik megérteni és elfogadni a tanuló családjának, környezetének társadalmi helyzetét, kulturális sajátosságait; a tanuló
családját partnernek tekinti a nevelésben.
Képesség:
Képes olyan nevelési-oktatási folyamat és helyzetek kialakítására, amelyek a tanulókban már meglévő erőforrásokra építve
segítik elő az esélyeik növekedését.
Képes azonosítani a különböző szocializációs tényezők identitásra gyakorolt hatását és ezeket a tanulástámogatás szolgálatába állítani, és képes a tanulók iskolai és iskolán kívüli problémáit megérteni, és megoldásukban támogatást nyújtani kompetenciájának határain belül.
Képes segíteni a tanulók továbbtanulási döntéseiben, pályaválasztásában.
Felkészült minden tanuló együttes fejlesztésére, a különleges
bánásmódot igénylő, a hátrányos helyzetű illetve a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésére-oktatására.
Képes iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok szervezésével a
tanulókban felébreszteni a társadalmi egyenlőtlenségek iránti
érzékenységet.
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3. szint: a tapasztalt tanár

Tudás:
Ismer iskolán kívüli esélyteremtő kezdeményezéseket is.
Ismeri az esélyteremtésre, inklúzióra vonatkozó legfrissebb
szakirodalmak főbb meglátásait.
Attitűd:
Elkötelezett általánosságban is a társadalmi esélyegyenlőség,
esélyteremtés ügye mellett.
Képesség:
Képes a nagyobb tanulókat abban segíteni, hogy föl tudják
mérni kevesebb esélyük természetét és lehetséges okait, valamint hogy találják meg a változtatás számukra lehetséges személyes és közösségi útjait.
Képes egy-egy közösségre vagy személyre szabott, egyenlőséget előmozdító terv kidolgozására.
Képes a tanulókat is bevonni a demokratikus esélyteremtés
társadalmi folyamataiba.

4. szint: a kiváló tanár

Attitűd:
Tevékenysége részének tekinti a társadalmi egyenlőségért való
küzdelmet.
Elkötelezetten kapcsolódik be olyan szakmai szervezetek munkájába, amelyek különféle szinteken elősegítik a nagyobb
egyenlőséget, előmozdítják az inklúzió szemléletét az oktatás
világában.
Keresi és előmozdítja intézményében a hálózati együttműködést esélyteremtéssel foglalkozó más intézményekkel, szervezetekkel.
Képesség:
Képes az intézményi innovációban való olyan részvételre,
amely az inklúziót, az esélyteremtést segíti.
Képes mások segítésére az esélyteremtő pedagógiai munkában.
Felmutat olyan társadalmi és oktatási eredményeket, amelyek
hozzájárultak csoportok, ill. egyének egyenlőségéhez, társadalmi integrációjához.

5. szint: a mestertanár

Attitűd
Elkötelezett a nemzeti, illetve nemzetközi színtéren az esélyegyenlőség, az inklúzió témája iránt, aktívan és önállóan hozzájárulva a fejlesztési folyamatokhoz.
Képesség:
Képes nemzeti vagy nemzetközi szintű fejlesztésekben is részt
venni, illetve kutató vagy alkotó munkájával ezekhez hozzájárulni az inklúzió és az esélyteremtés kérdésében.
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2.3. INTERKULTURÁLIS KOMPETENCIÁK ÉS NYITOTTSÁG A
TÁRSADALMI-KULTURÁLIS SOKFÉLESÉGRE
0. szint:
(a gyakorlatra
bocsátás feltétele)

1. szint: a diplomás tanár

Tudás:
Ismeri az enkulturációra, különösképpen a kulturális identitás
kialakulására, valamint a kultúraköziségre és a multikulturalizmusra vonatkozó kutatások főbb eredményeit és a legfontosabb elméleti megközelítéseket.
Tisztában van a fejlődés és a tanulás kulturális beágyazottságára vonatkozó kutatások főbb szempontjaival.
Ismeri és érti a sztereotípiák, előítéletek működését.
Attitűd:
Nyitott mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására;
reflektál saját sztereotípiáira és előítéleteire. Igyekszik ezeket
leépíteni.
Saját kulturális identitását meg tudja fogalmazni, de közben
elfogadja a különböző kultúrák találkozását és keveredését.
Beállítottságának megfelelően törekszik az elitnek és a populárisnak tekintett kultúra értékeinek az elfogadására és kritikus
szemléletére.
Tudás:
Ismeri a hazai kisebbségeket, jogaikat, a kisebbségpedagógiával kapcsolatos jogi dokumentumokat, az egyenlő bánásmód
elveit.
Ismeri a társadalomtudományok tanulókat is érintő kulturális
közegekre vonatkozó kutatási eredményeit, különös tekintettel
az ifjúsági (szub)kultúrákra, a kulturális tevékenységekre, a
médiára, a kisebbségi kultúrákra és az iskola mint kulturális
világra vonatkozóakat.
Ismer olyan nevelési-oktatási módszereket, amelyek gyengítik
az előítéleteket.
Attitűd:
Elfogadja az egyenlő bánásmód elveit, elutasítja a hátrányos
megkülönböztetés mindenféle formáját.
Elfogadja, hogy az iskola maga is kulturális világ, és hogy egy
olyan sokszínű, az iskola világával többször feszültségbe is
lépő, kulturális közegben működik, amely a fiatalok életének
része.
Képesség:
Nevelési-oktatási tevékenységében figyelembe veszi az alapvető emberi jogokat, a nyugati kultúrában és társadalmakban
jelenlévő főbb értékmegközelítéseket, ugyanakkor a különféle
kultúrák értékvilágát, az értékek átalakulásának, változásának
folyamatát is.
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Értelmezni tudja a médiában, az internet világában és a szabadidőhöz köthető más kulturális közegekben megjelenő értékeket és hatásaikat a tanulók világára.
Olyan nevelési környezetet teremt, amelyben a tanulók értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, és amely segíti őket,
hogy megtanulják tisztelni, elfogadni más kulturális közegekből jövő társaikat, valamint konstruktívan együttműködni velük.
2. szint: a véglegesített tanár

Tudás:
Ismeri és érti a különböző kultúrák és társadalmi csoportok
értékvilágát, melyek az intézményében jelen vannak, és melyek jelen lehetnek.
Attitűd:
Belátja, hogy a kultúraközvetítés során mindig fennáll annak a
veszélye, hogy egyetlen, hatalmi pozícióban lévő kultúra értékei, művelődési elemei közvetítődjenek; ezért nem annyira a
tanulók egy kultúrába való beolvadásának segítésére, hanem
inkább a tanulók összetett, interkulturális identitását előmozdító nevelés-oktatásra törekszik.
Egyszerre nyitott és kritikus az ifjúsági kultúra megnyilvánulásaival, értékeivel szemben; értékelésében egyszerre törekszik figyelembe venni az egyes tanulók, tanulói csoportok saját kulturális világának tiszteletben tartásából, megértéséből és
a tanulók fejlesztésének követelményéből fakadó szempontokat.
Képesség:
Képes az iskola és a fiatalokat körülvevő kulturális világ,
valamint az elitnek és populárisnak tekintett kulturális megnyilvánulások hasonlóságainak, különbségeinek, feszültségeinek értelmezésére és ezek figyelembevételére pedagógiai tevékenységében.
Iskolájának lehetőségeihez, felfogásához mérten képes olyan
nevelési környezet létrehozására iskolai és iskolán kívüli tevékenységekkel, amelyben a tanulók eleve sokszínű kulturális
közeget tapasztalhatnak meg, és amely integrálja, párbeszédbe
vonja a különféle kultúrák sajátosságait.
Képes a tanulásban működő és arra ható kulturális tényezőket
értelmezni, és ezek figyelembevételével segíteni a tanulók tanulását az oktatási folyamat során.
Segíti a tanulókat, hogy kritikusan viszonyuljanak a társadalomban jelen lévő előítéletekhez, és hogy vegyék észre és
bontsák le saját előítéleteiket.
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3. szint: a tapasztalt tanár

Tudás:
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik multikulturalizmus, a
kisebbségek és az interkulturális oktatás területén.
Ismeri a vonatkozó legújabb szakirodalmak főbb meglátásait.
Attitűd:
Elkötelezett a különféle kultúrák, csoportok társadalmi párbeszéde iránt.
Képesség:
Képes a tanulókat a kulturális sokféleséghez és az interkulturalitáshoz kapcsolódó társadalmi tevékenységekbe, folyamatokba bevonni.
Bekapcsolódik a kultúrák és csoportok párbeszédét előmozdító társadalmi tevékenységekbe.

4. szint: a kiváló
tanár

Tudás:
Széles körű ismeretekkel rendelkezik a legújabb multi-, illetve
interkulturális társadalmi és pedagógiai kezdeményezésekről.
Képesség:
Képes hozzájárulni az intézményi innovációkhoz, melyek az
interkulturális nevelést-oktatást segítik elő az intézményben.
Képes együttműködni más szervezetekkel, melyek az interkulturális párbeszédet mozdítják elő.
Képes más kollégákat segíteni, hogy az interkulturalitás és
társadalmi sokféleség dimenziójára figyelve alakítsák pedagógiai munkájukat.

5. szint: a mestertanár

Attitűd:
Felelősséget érez a multikulturális szemlélet terjesztéséért,
előmozdításáért szélesebb társadalmi, oktatási, oktatáspolitikai területen.
Képesség:
Képes alkotó/tudományos munkájával elősegíteni az interkulturális párbeszédet, a multikulturális szemlélet fejlődését oktatási-iskolai, illetve társadalmi szinten.
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3. kompetencia: A szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi
tudás integrálása

0. szint: (a gyakorlatra bocsátás
feltétele)

Tudás
Szakjának megfelelő megalapozott tudást birtokol: tisztában
van választott szakjainak megfelelő alapvető fogalmakkal, tényekkel, összefüggésekkel, elméletekkel. Kielégítő ismeretekkel rendelkezik tárgya tartalmi kereteiről és módszertanáról.
Rendelkezik általános műveltséggel, tudja, hogy a szaktárgy
oktatása hogyan járulhat hozzá a tanulók egyéni fejlődéséhez.
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a rendelkezésére álló kiegészítő oktatási eszközökkel kapcsolatban.
Attitűd
Fontosnak tartja, hogy az általa közvetített szaktárgyi tudást
eszközként alkalmazza a tanulók személyiségfejlesztése érdekében.
Nyitott a fejlődésre.
Képesség
Szaktárgyának terminológiáját következetesen és szabatosan
használja.

1. szint: a diplomás tanár

Tudás
Ismeri a választott szaktárgyaihoz kapcsolódó tudományterületek tudásstruktúráját, a kapcsolható kulcskompetenciákat, a
szaktárgyak tananyagstruktúráját, logikáját, megismerési
módszereit.
Ismeri a szaktárgyait speciálisan jellemző tanulási környezeteket, szervezési módokat, a szaktárgy tanításához szükséges
legfontosabb módszereket, oktatási stratégiákat.
Attitűd
Törekszik a szaktárgyi, szakmódszertani tudásának folyamatos fejlesztésére. Elfogadja a mentori segítséget tapasztaltabb
kollégáitól.
Képesség
Képes a választott szakjának megfelelő oktatási módszerek,
tanítási stratégiák, tankönyvek és taneszközök alkalmazására,
azonban még esetenként segítségre szorul. Az IKT-t be tudja
iktatni az oktatásba.
Képes szakterületi felkészültségének pedagógiai alkalmazására.
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2. szint: a véglegesített tanár

Tudás
Tudja, hogy az egyes tananyagrészek milyen előzetes ismereteket, képességeket igényelnek, milyen megértési nehézségek
adódhatnak, és ezek hogyan küzdhetők le.
Integráltan használja saját tapasztalatait és a megtanult dolgokat.
Attitűd
Nyitott a tananyag más tudományok, tantárgyak felőli megközelítésére. A tanulás szervezése során igyekszik azok sokoldalú, kreatív, szemléletes összekapcsolására. Szakképzés esetén
törekszik a tananyag, a munka és a gazdaság világa közti öszszefüggések bemutatására.
Törekszik a szaktárgyi tudásának folyamatos fejlesztésére és
ebben a kollégáival való együttműködésre.
Képesség
Képes a tanulók előzetes tudásának figyelembevételére, a
megértési nehézségek, megértési folyamatban adódó problémák leküzdésére.
A tanulhatóság érdekében képes átalakítani az anyagot a pedagógiai céloknak és a tanulói sajátosságoknak megfelelően,
képes a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételére.
Képes érzékeltetni saját tantárgyainak a műveltség egészében
elfoglalt helyét, más területekkel és a gyakorlati élettel fennálló kapcsolatait. Ezt a kapcsolatot lehetőség szerint alkalmazza.
Jól alkalmazza az oktatási stratégiákat saját tudására alapozva,
illetve kezdi igazítani őket a saját tapasztalataihoz.
Képes a tananyagba beépíteni és sokoldalúan bemutatni szakterületeinek, a tananyagrészeknek gyakorlati felhasználási területeit. Szakmai tárgyak esetén kapcsolatot tud teremteni a
tananyag és a munka világa közt.

121

3. szint: a tapasztalt tanár

Tudás
Ismeri a hétköznapi és a tudományos megismerés, alkalmazás
közti különbségeket, képes a kettő közti kapcsolatot a tananyagban megjelentetni. Mindennapossá vált számára a rendelkezésére álló eszközök interaktív felhasználása, illetve az
internet segítségével is ösztönzi diákjait (pl. interneten megoldható házi feladatokat ad a diákoknak).
Széles körű szakmai ismeretek mellett szakterületén folyamatos tájékozódás, önfejlesztési tevékenység jellemzi.
Mostanra már minden lényeges elméleti és gyakorlati tudás
birtokában van.
Attitűd
Törekszik arra, hogy a valós helyzeteket multidiszciplinárisan,
sokoldalúan, körültekintően elemezze, majd a tudását minél
integráltabban felhasználva találjon megoldást.
Törekszik arra, hogy úgy szervezze a tananyagot, hogy tanulói
felkészülhessenek az egész életen át tartó tanulásra, és kielégítse az alapvető kompetenciákat.
Igyekszik kezdő és fiatalabb kollégáinak rendszeres, támogató
segítséget nyújtani.
Képesség
Képes olyan alkalmakat, feladatokat beépíteni a tanításitanulási folyamatba, melyben a tanulók támogató környezetben próbálhatják ki tudásuk adaptivitását. Képes a tananyag
tanulói képességekhez igazodó, differenciált átadására.
Képes a tananyag tágabb sokoldalú, innovatív bemutatására, a
gyakorlattal és más szakterületekkel való kapcsolódási lehetőségek megteremtésére.
Képes szaktárgyában saját szakmai fejlődésének irányítására.
Képes saját közösségben szakmai középvezetői feladatok
ellátására.

4. szint: a kiváló
tanár

Tudás
Ismeretei kiterjednek szaktárgyának fejlesztési lehetőségeire is.
Attitűd
Kezdeményező készség jellemzi, magas szintre juttatott tudásanyagát és ötleteit tovább is szeretné adni, kamatoztatni.
Képesség
Képes mások szakmai fejlődésének irányítására, mentorálási,
továbbképzési és egyéb középvezető feladatok ellátására iskolai vagy helyi, regionális szinten.
Felkérésre szakértői feladatokat tud vállalni.
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5. szint: a mestertanár

Tudás
Szakterületén kiemelkedő szintű szaktárgyi vagy szakmódszertani, pedagógiai ismeretekkel rendelkezik.
Tapasztalatait alkotó módon hasznosítja, tankönyveket vagy
publikációkat ír és jelentet meg, esetleg doktori szintre emeli
tudását.
Attitűd
Magas fokú ismeretei birtokában a szakmai közéletben is
aktívan, alkotó módon vesz részt.
Képesség
Képes kiemelkedő tudásának és képességeinek szélesebb,
iskolán kívüli kontextusban történő alkalmazására iskolai környezeten kívül is. Ehhez kapcsolódóan képes kutatási, fejlesztési, szakértői feladatok végzésére vagy ilyen feladatokban való részvételre saját iskolájában, más iskolában vagy iskolai
környezeten kívül (nemzeti vagy akár nemzetközi viszonylatban).
Képes iskolai vagy tágabb környezetben szakmai vezető szerep betöltésére (pl. szakmai projektek, fejlesztési programok
vezetése, koordinálása).

4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
0. szint: (a gyakorlatra bocsátás feltétele)

Tudás
Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, tantervfajtákat, tantervtípusokat.
Korszerű, tudományosan megalapozott szaktárgyi ismeretekkel rendelkezik, amelyekből pedagógiai céljainak megfelelően
válogat az oktatás tartalmának meghatározásakor.
Ismeri a különböző tantervelméleti koncepciók, modellek
változásait, s érti a tanterveknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét.
Tudja, miképp kell figyelembe venni a tanulásra és a személyiségfejlődésre vonatkozó pszichológiai és pedagógiai elméleteket a pedagógiai folyamat tervezésekor.
Ismeri azokat a módszereket és eljárásokat, amelyekkel a
tervezéshez szükséges információkat összegyűjtheti és értelmezheti.
Tisztában van azzal, hogy szaktárgyának elsajátításához milyen tanulási stratégiák és eszközök tervezésére van szükség.
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Ismeri a tanulásszervezés módjairól kialakított elméleteket, az
oktatási módszerekre és eszközökre, azok kiválasztására vonatkozó nézeteket, az egyes oktatási módszerek és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, hátrányait.
Attitűd
Elismeri a tanítási-tanulási folyamatra való felkészülés/ a
tervezés színvonala és az oktatás-nevelés hatékonysága közti
összefüggést.
A tervezést alkotó folyamatnak tekinti, élni kíván a pedagógiai
szabadság adta lehetőségekkel.
Képességek
Képes tematikus és óratervek készítésére.
A tervezésnél figyelembe veszi a tananyagról és a tanulók
előzetes tudásáról szerzett információkat.
Képes hiányzó szaktárgyi tudását gazdagítani.
A tervezésnél figyelembe veszi a tanulásra vonatkozó ismereteit.
1. szint: a diplomás tanár

Tudás
Ismeri a tanteremtől eltérő iskolai és iskolán kívüli tanulási
helyszínek széles skáláját, szervezési-tervezési sajátosságaikat
és pedagógiai lehetőségeiket, korlátaikat.
Attitűd
Elfogadja, hogy a tervezés során a tanulók tevékenységét, a
tanulási folyamatot kell elsősorban szem előtt tartania.
Képességek
Képes rövid és hosszú távú célok meghatározására, kitűzött céloknak megfelelő oktatási tartalmak kiválasztására, a kiválasztott
tartalmakban rejlő fejlesztési/nevelési lehetőségek feltárására.
Képes a tananyagot belső összefüggéseiben értelmezni és meghatározni annak más műveltségi területekkel való kapcsolatát.
Képes meghatározni a tananyag-feldolgozás struktúráját, a
tantárgyi koncentráció lehetőségeit, kiválasztani a meghatározott céloknak megfelelő stratégiát.
Képes az értékelés megtervezésére, az ellenőrzés módjainak
kiválasztására, meghatározására.
Képes a tanulókkal együttműködve megtervezni a tanulók
tanórán kívüli közös tevékenységét (pl. erdei iskolai programot, tanulmányi kirándulásokat).
Képes konstruktívan felhasználni a mentortanár, a tanár kollégák visszajelzéseit, reflexióit, ezeket beépíti saját tervezési
gyakorlatába.

2. szint: a véglegesített tanár

Tudás
Rendelkezik a komplex pedagógiai folyamat elemzéséhez és
értékeléséhez szükséges ismeretekkel.
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Tudja, hogy terveinek megvalósításában rugalmasan kell alkalmazkodnia a nem tervezett szituációkhoz, nyitott a tanulói
kezdeményezésekre.
Attitűd
A tervezés során kiemelten figyel az egyéni tanulói sajátosságokra.
Fontosnak tartja a tervek utólagos felülvizsgálatát, elemzését
és értékelését.
Kompetencia alapú fejlesztésre való törekvés jellemzi.
A kollégákkal és a tanulókkal való folyamatos együttműködést a hatékony tervezés feltételének tartja.
Képességek
Meg tudja határozni a tanulás-tanítás optimális stratégiáját, a
módszerek, eszközök és munkaformák megválasztásában, tervezésében komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai
helyzet minden lényeges elemét:
− az oktatás általános elveit, céljait, törvényszerűségeit;
− a tananyag tartalmát;
− a tanulókról való tudását (fejlettségük, szociális készségeik, együttműködési képességeik, előzetes tudásuk);
− az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait;
− önmagáról, saját tanári tevékenységéről kialakult tudását.
Képes a tanulói, szülői és a társadalmi igényeket megfogalmazó fenntartói elvárások feltárására és figyelembevételére a tervezés során.
Képes tervezőmunkáját tágabb, intézményi, társadalmi kontextusban értelmezni.
3. szint: a tapasztalt tanár

Tudás
Jól ismeri a különböző nemzeti tantervi stratégiák sajátosságait, s
a saját szakterületére vonatkozóan alkalmazható megoldásokat.
Attitűd
Folyamatosan elemzi és értékeli saját felkészülésének minőségét, annak mértékét, hogy a tervezés során megfelelő mértékben vette-e figyelembe az oktatást befolyásoló várható feltételeket, sikerült-e rugalmas alkalmazkodást megalapoznia.
Képességek
A tantervi célkitűzések, a tanulók szükségletei és fejlesztési
lehetőségei közti összhang keresésével képes hosszú, középés rövid távon a pedagógiai folyamat konkrét céljainak és követelményeinek, a tanulási eredményeknek a több szempontú
megfogalmazására, rövid és hosszú távú tervek kidolgozására
és értékelésére.
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Képes egyéni fejlesztési programok összeállítására a speciális
tanulói igényeknek megfelelően (pl. felzárkóztató-, tehetségfejlesztő programok).
Képes közreműködni az adott intézmény pedagógiai programjának kialakításában, segíteni a programfejlesztői team munkáját.
Adott tantervi koncepció megvalósítása érdekében képes önállóan elemezni és értékelni az adott iskolai környezet sajátosságait, feltételeit.
Tudja, miként hasznosítsa a tantervi értékelés eredményeit az
intézményi, helyi tantervfejlesztési folyamatban.
4. szint: a kiváló
tanár

Tudás
Széles körű ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a tantervfejlesztési, pedagógiai rendszerfejlesztési folyamatok terén.
Kiterjedt rálátása van arra, miképp tehető hatékonyabbá a
tantervfejlesztési gyakorlat intézményi, helyi szinten.
Attitűd
Szívesen részt vesz oktatási programok/programcsomagok
kidolgozásában, tantervfejlesztési munkálatokban.
Képességek
Naprakész és készségszintű gyakorlattal rendelkezik az információs és kommunikációs technika tantervfejlesztésben való alkalmazása terén (digitális tananyagok, e-learning programok fejlesztése), s tapasztalatait az intézményfejlesztés szolgálatába állítja.

5. szint: a mestertanár

Tudás
Rendelkezik a tudományos kutatásokhoz és a kutatási eredmények értelmező bemutatásához szükséges szaktudással.
Attitűd
A pedagógiai jelenségek és a szaktárgya tudományos igényű
megközelítése jellemzi.
Képességek
Képes a hazai és a nemzetközi tantervelméleti kutatásokban,
pedagógiai programok, tananyag- és taneszköz-fejlesztési
munkálatokban való eredményes részvételre.
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5. kompetencia: A tanulás támogatása
5.1. AZ ÖNSZABÁLYOZOTT TANULÁS TÁMOGATÁSA ÉS AZ
ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
0. szint: felkészülés szakasza

Tudás
Ismeri a motivációra vonatkozó különböző elméleteket, s értelmezni tudja azokat a pedagógiai folyamatra, különböző iskolai
helyzetekre, tisztában van a tanulási motiváció szintjeivel.
Ismeri a személyiség különböző motivációs típusait, a felismerés módszereit.
Ismeri a metakognícióval és fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos elméleteket, kutatási eredményeket, módszereket.
Tisztában van az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákkal és motivációkkal, és ismeri azokat a módszereket, amelyekkel szaktárgya keretében fejleszteni lehet ezeket.
Attitűd
Fontosnak tartja a tanulási folyamat tudatosítását, a tanulási
képességek fejlesztését, az önszabályozó tanulók nevelését,
elkötelezett híve a tanulás tanításának.
Nyitott az élethosszig tartó tanulásra.

1. szint: a diplomás tanár

Attitűd
Elfogadja, hogy az önszabályozó viselkedés kialakításához
döntési helyzetek, közös szabályalkotás és értelmezés elé kell
állítani a tanulókat.
Törekszik a tanulók kritikai gondolkodásának és a tanulás
önszabályozásának fejlesztésére.
Képességek
Képes a tanulók motivációjára építeni, figyelmüket, érdeklődésüket felkelteni, tartósan lekötni és a tanulás szolgálatába állítani.
Támogatja a tanulók aktív részvételét a tanulási-tanítási folyamatban és a megértésre törekvő tanulását.
Képes pozitív, a fejlődést szolgáló visszajelzéseket, megerősítéseket adni a tanulók aktív részvételének támogatásához, a
tanulás eredményességének felelősségteljes értékeléséhez.

2. szint: a véglegesített tanár

Képességek
Képes a tanulókat bevonni saját tanulási folyamatuk irányításába, tervezésébe, szervezésébe.
Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő személyre szabott feladatokat adni a tanulóknak.
Felismeri a nevelési, tanulási problémák, nehézségek jeleit,
megtalálja a megfelelő szakmai segítséget, s képes együttműködni a tanulásfejlesztés során a szakembertársakkal.
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3. szint: a tapasztalt tanár

Képességek
Képes a tanulókat megtanítani motívumaik, érzelmeik tudatosítására, megismerésére, interpretálására, kontrollálására és
szabályozására.
Feladatadása személyre szabott, sokszínű, élményszerű, tanórán kívüli tanulási helyzetekre is kiterjed.
Az önálló és az egész életen át tartó tanulási folyamat, a hatékony tanulási kompetenciák kialakítása érdekében állandóan
monitorozza a tanulók sajátosságait, s ez alapján képes egyéni
tanulásfejlesztési támogatást kidolgozni.
A nevelési, tanulási nehézségek feltárásában, kezelésében és a
tanulási képességek fejlesztésében együttműködést kezdeményez a megfelelő szakemberekkel, kollégákkal, szülőkkel.

4. szint: a kiváló
tanár

Attitűd
Fontos feladatának tartja a sajátos tanulási igényeket, az
egyénre szabott tanulás/fejlesztés feltételeit megteremtő tanulásprogramok fejlesztését, a jó gyakorlatok iskolai, helyi és
regionális terjesztését.
Képességek
Kiváló abban, hogy olyan fejlesztő (modell) programok kidolgozásában vállal tevékeny részt, melyek figyelembe veszik az
egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási igényeit, az
élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztését, s a
személyre szabott tanulás változatos feltételeit teremtik meg.

5. szint: a mestertanár

Attitűd
Fontosnak tartja, hogy a tanulásfejlesztés terén kimagasló
szintű tevékenységet folytasson és/vagy tudományos eredményeket érjen el.
Képességek
Tevékenységének alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt fejlesztő (modell) programok kidolgozásában,
megvalósításában és értékelésében, s ezek eredményeit országos, esetleg nemzetközi szinten is terjeszti.

5.2. TANULÓKÖZPONTÚ TANULÁSI KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA
0. szint: felkészülés szakasza
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Tudás
Ismeri a kapcsolatteremtés pszichológiai és pedagógiai feltételeit, a bizalom meghatározó szerepét az emberi kapcsolatokban, a hatékony tanulás feltételeinek megteremtésében.
Ismeri a hagyományos és e-tanulási környezet elméleti megközelítéseit és tényezőit.
Ismeri a különböző tanulási környezetnek a tanulási teljesítményekre gyakorolt hatását.

Tisztában van a kooperáció és a verseny tanulásra gyakorolt
hatásaival, előnyeivel és hátrányaival.
Érti, hogy a kialakítandó szabályok az adott szociális térben
kapnak jelentést.
Attitűd
Elfogadja, hogy világos, betartható és közösen elfogadott vagy
alkotott szabályok kellenek az önszabályozó magatartás kialakításához, s elkötelezett a biztonságos, bizalomteli tanulási
környezet megteremtésért.
Képességek
Képes kritikusan elemezni a tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási aspektusait.
Képes bizalomteli osztálytermi légkör kialakítására.
1. szint: a diplomás tanár

Attitűd
Nyitott a tanulókkal való közös szabályok megalkotására.
El tudja fogadni a tanulók ötleteit, kezdeményezéseit, saját
javaslatai elutasítását is.
Képességek
Az optimális tanulási környezet feltételeinek megteremtésekor
figyelembe veszi a tanulás külső (tárgyi-fizikai) és belső (érzelmi) feltételeit, az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt
előnyeit, hátrányait.
Minden gyerekkel szemben nyitott, pozitív elvárással rendelkezik, képes olyan légkört teremteni, ahol a hibázás és annak
javítása a tanulási folyamat természetes része.

2. szint: a véglegesített tanár

Attitűd
Elfogadó és nyitott attitűddel rendelkezik a szülők és a diákok
iskolán kívüli tanulási világával kapcsolatban.
Elfogadja a formális, nem formális és informális úton, tanulási
környezetben szerzett tudás összekapcsolásának fontosságát.
Képességek
Képes minden diák számára biztonságos, pozitív önképüket és
önértékelésüket erősítő tanulási környezet létrehozására.
Képes a hatékony tanuláshoz szükséges támogató hagyományos vagy e-tanulási környezet feltételeinek megteremtésére a
tanulók aktuális állapotának, érdeklődésének, motivációjának,
előzetes tudásának, a tanulói énkép, a tanulócsoport sajátosságainak figyelembevételével.
Képes a tanulási környezet világos, egyértelmű kereteinek
megteremtésére, a tanulás és az együttműködés szabályainak a
diákokkal való közös megegyezésére, megalkotására.
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3. szint: a tapasztalt tanár

Tudás
Komplexen értelmezi a támogató tanulási környezet feltételeit,
nemcsak a pedagógusok, de az egész (szűkebb és tágabb) közösség által meghatározottnak.
Attitűd
Elkötelezett híve az iskolai és az „iskolán kívüli” tudás magas
szintű integrációjának.
Képességek
Képes az iskolai tevékenységkínálatot úgy alakítani, hogy az
minél szélesebb terepet kínáljon a tanulói feladatvállalásnak,
az egyéni és a közös tevékenységeknek.
Képes az osztálytermen kívül is komplex tanulási környezet
teremtésére.

4. szint: a kiváló
tanár

Képességek
Kiváló abban, hogy aktívan részt vesz komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok kidolgozásában, fejlesztésében (pl. e-learning programok, blended learning) s
ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja, az eredményeket terjeszti a szélesebb szakmai közönség számára.

5. szint: a mestertanár

Képességek
Tevékenységének kimagasló szintű, alkotó és/vagy tudományos jellegű művelésével vesz részt komplex tanulási környezeteket integráló tanulási programok fejlesztésében, megvalósításában és értékelésében.
Attitűd
Elkötelezett híve az eredmények országos, esetleg nemzetközi
hatókörű szakmai terjesztésének.

5.3. ADAPTÍV TANULÁSSZERVEZÉS ÉS A MEGFELELŐ NEVELÉSIOKTATÁSI STRATÉGIÁK KIVÁLASZTÁSA, ALKALMAZÁSA
O. szint: felkészülés szakasza

130

Tudás
Érti a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés
alapvető elméleti kérdéseit.
Tájékozott a tanulás-tanítás különböző stratégiái, a szervezési
módok, a tanulói aktivitáson, együttműködésen, a tanári közlésen alapuló oktatási módszerek, a hagyományos taneszközök
és az információs, kommunikációs technológia széles körének
sajátosságairól.
Ismeri az oktatási módszerek, eszközök és kombinációik kiválasztásának, alkalmazásának előnyeit, hátrányait.
Attitűd
Hiszi, hogy a tanulás aktív folyamat, amelyben a tanuló maga
konstruálja tudását, s elfogadja, hogy ezért a pedagógus leg-

főbb szerepe a tanulás folyamatának támogatása, facilitálása.
Elfogadja, hogy az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat, módszereket igényel, s
ezért elkötelezett a tanulók folyamatos megismerésére.
Nyitott a tanulók gondolkodását, problémamegoldását,
együttműködését fejlesztő módszerek használatára és a tanulói
aktivitás, motiváltság érdekében az információs és kommunikációs technológia alkalmazására.
Képességek
Rendelkezik saját szakmai elképzelésekkel a tanulásról, tanításról.
Képes átgondolt nevelési-oktatási stratégiák szerint megszervezni a tanórai tanulási-tanítási folyamatot, s a gyerekeknek és
a tartalomnak megfelelő módszereket alkalmazni.
1. szint: a diplomás tanár

Tudás
Ismeri a kommunikatív, metakommunikatív jelek és a tanulói
viselkedés helyes értelmezésének lehetőségeit, s a tanulásszervezés során tudatosan figyel ezekre.
Képességek
A megismerési folyamat pszichológiai jellemzőit és az ezeket
befolyásoló tényezőket ismerve és értve, törekszik az életkori,
egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák,
módszerek alkalmazására.
A tanulók tanulási folyamatának támogatásához képes sokféle
stratégia, módszer, taneszköz, az IKT rugalmas használatára.
Az optimális tanulási-tanítási stratégia, módszerek, taneszközök kiválasztása során konstruktívan együttműködik a mentortanárral, a gyakorló tanárokkal, a tanárjelölttársakkal.

2. szint: a véglegesített tanár

Attitűd
Nyitott az új tanuláselméletek, tanulási-tanítási módszerek, az
IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére.
Képességek
Képes a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerése alapján minden tanuló számára eredményes tanulási folyamat biztosítására.
Képes a tanulók tapasztalataira, előzetes tudására építeni,
ösztönözni a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat, elősegíteni és fejleszteni az előbbiekre való folyamatos reflektálást a tanulási folyamat során.
Képes tudatosan és differenciáltan alkalmazni az együttműködő tanulás, az önálló tapasztalatszerzés különböző formáit.
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Képes felismerni az egyes tanulók, illetve a tanulócsoport aktuális állapotát, szükségleteit és ezekhez lehetőség szerint a tanulás-tanítás folyamatában is alkalmazkodni.
Képes a tanulást életszerű helyzetekben, a diákok hétköznapi
tapasztalataira építve megszervezni.
Képes reflektálni saját nevelési-oktatási tevékenységére s
annak tanulói teljesítményre gyakorolt hatására.
3. szint: a tapasztalt tanár

Képességek
Széles körű kritikai rálátással és gyakorlati tapasztalattal bír a
leghatékonyabb tanulási-tanítási, viselkedési stratégiák, módszerek alkalmazását és azok eredményességét illetően.
Felhasználja a nemzetközi, országos, helyi mérések információit a tanulók tanulási eredményének, tanulásfejlesztésének és
saját pedagógiai munkájának eredményessége érdekében.
Rendszeresen információkat gyűjt a tanulók tanulásáról, elemzi ezeket, s képes ez alapján személyre szabott tanulási utakat
kialakítani az osztálytermi és az azon kívüli tanulásban.

4. szint: a kiváló
tanár

Attitűd
Nyitott a tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteinek, fejlesztésének iskolai, helyi, regionális hatókörű terjesztésére.
Képességek
A tanulás támogatásával kapcsolatos fejlesztéseit, innovációit
(pl. az együttműködés új módszereinek kidolgozása, a tanulók
közti interaktív tanulást támogató IKT alkalmazása) az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja, s terjeszti, tanítja a
pedagógusok szélesebb köre számára.

5. szint: a mestertanár

Attitűd
Fontosnak tartja az eredmények országos, esetleg nemzetközi
szintű szakmai terjesztését.
Képességek
A tanulás támogatásával kapcsolatos fejlesztéseit, innovációit
kimagasló szinten, alkotó és/vagy tudományos igénnyel végzi.

6. kompetencia: A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
0. szint
(a gyakorlatra
bocsátás feltétele)
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Tudás
Pontos és szakszerű elméleti tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről.
Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel.

Attitűd
Elfogadja pedagógiai tevékenységének szabályozottságát.
Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.
Képességek
Az önálló pedagógiai értékelés gyakorlása során képes a követelmények pontos megfogalmazására, de bizonytalanság jellemzi
a tanulói teljesítmények objektív értékelése terén.
1. szint: a
diplomás tanár

Tudás:
Ismeri a tanított tárgy vonatkozásában a tantervi követelményeket, az alapvető feladatbankokat, teszteket, vizsgákat, vizsgarendszereket, (érettségi, nyelvvizsga), felkészítő anyagokat.
Látja a saját értékelő-ellenőrző szerepe és a tanulói teljesítmények közötti kapcsolatot.
Ismeri az értékelés jogi és etikai normáit.
Attitűd:
Fontosnak tartja a szülőkkel való együttműködést a tanulók
önértékelésének kialakításában.
Elfogadja az adatok bizalmas kezelésének elvét.
Az értékelés során fontosnak tartja a tanulók családi, szociokulturális hátterének figyelembevételét.
Látja saját, értékelő, ellenőrző szerepe és a tanulói teljesítmények és a fejlődés közötti kapcsolatot.
Mint az önszabályozó tanulás kialakításának eszközét, fontosnak tartja a tanulók részvételét saját tanulási folyamatuk és
teljesítményük elemzésében, valamint értékelésében.
Meggyőződéssel képviseli a személyre szabott és fejlesztő
értékelés elvét. Fontosnak tartja, hogy értékelési tevékenységével elősegítse a tanulók személyiségfejlődését.
Képességek:
Értékelésében törekszik az átláthatóságra (világos és a diákok,
szülők számára is egyértelmű értékelési folyamatok, kritériumrendszer), a következetességre, (objektivitásra törekvés,
részrehajlás mellőzése, az előzetesen lefektetett szabályok,
kritériumok betartása) és a személyességre (minden tanuló
egyéni, személyre szóló értékelésének fontossága).
Önállóan képes a pedagógiai folyamat tervezése során megválasztani és – szükség esetén mentori segítség bevonásával – megtervezni/megalkotni az értékelés adekvát folyamatát és eszközeit.
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Elméleti ismereteire támaszkodva mentori segítséggel képes a
megalkotott értékelési eszközöket elemezni, érvényességüket és
megbízhatóságukat megítélni, látja korlátaikat.
Törekszik arra, hogy a tanulók és szüleik számára rendszeres,
alapos és konstruktív visszacsatolást biztosítson. Az értékelés
jogi és etikai normáit betartja.
Többnyire önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből
kapott adatokat elemezni, és a saját munkájára ezek fényében
reflektálni, valamint a tanítási-tanulási folyamatot a kapott
adatok alapján szükség esetén módosítani.
2. szint: a
véglegesített
tanár
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Tudás:
Jelentős reflektált tapasztalati tudása van a különféle, bevált
(hagyományosnak mondott) értékelési eszközök és eljárások
használatáról.
Ismeri az értékelés különböző szintjeit (nemzetközi, országos,
regionális, intézményi), ezek funkcióit, és a közoktatás egészére, illetve a tanulási-tanítási folyamatra gyakorolt szabályozó hatásukat.
Attitűd:
Tevékenységében előtérbe kerül a tanulók önszabályozó tanulás felé irányítása.
Nyitott az értékelés alternatív módszereinek kipróbálására és a
saját értékelési gyakorlatának fejlesztésre.
Képességek:
Nagy biztonsággal választja meg a céljainak legmegfelelőbb,
a szaktárgyában bevett értékelési eszközt.
Önállóan képes megtervezni az értékelés folyamatát, és szükség esetén megalkotni a céljainak legmegfelelőbb értékelési
eszközöket is.
Elméleti ismereteire és tapasztalataira támaszkodva önállóan
képes a megalkotott értékelési eszközöket elemezni, érvényességüket és megbízhatóságukat megítélni, látja korlátaikat.
A tanulók számára is egyértelmű, jól strukturált kritériumrendszert képes alkotni a teljesítmények értékelésére, amely
segítségével az önszabályozó tanulás felé orientálja diákjait.
Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, és a saját munkájára ezek fényében reflektálni,
valamint a tanítási-tanulási folyamatot a kapott adatok alapján
szükség esetén módosítani.
Képes pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását.
Törekszik arra, hogy felhasználja a tanulói fejlődés és teljesítmények értékelésének hatását a tanulók teljes személyiség-

fejlődésére, kiemelten énképüknek, önmagukkal szembeni elvárásaiknak, tanulási motívumaiknak alakulására.
A tanulási eredményeket differenciáltan, a tanulók szociális és
individuális sajátosságait figyelembe véve képes elemezni és
értékelni az érintett tanulókkal.
A tanulók teljesítményéről, tanulási és fejlődési folyamatáról
adott időszerű, pontos és konstruktív visszajelzéseivel támogatja a tanulókat, a szülőket.
Képes közreműködni hazai és nemzetközi felmérésekben.
Biztonsággal használja az értékelési központok feladatbankjait.
3. szint: a
tapasztalt tanár

Tudás:
Ismeri a különböző adatgyűjtési módszerek alkalmazásának
szabályait.
Tudja, hogyan lehet az adatokat megfelelően feldolgozni,
értelmezni, elemezni és az eredményeket saját munkájában
felhasználni.
Attitűd:
Törekszik arra, hogy munkájáról szisztematikusan több forrásból adatokat gyűjtsön, és ezek segítségével munkájára reflektáljon. A tanulói munkák értékelése során szerzett adatokat
tanítása javítása érdekében használja fel.
Értékelési módszereinek használatában tudatosan a tanulók
kompetenciáinak mérését helyezi előtérbe, és ennek megfelelő
értékelési módszerek használatára törekszik. Jellemző rá a nyitottság, az új, alternatív módszerek iránti fogékonyság.
Az értékelés során egyre nagyobb fontosságot tulajdonít a
tanulók ön- és társértékelésének, amelynek segítségével az
egészséges önértékelés és az önszabályozó tanulás felé orientálja a tanulókat.
Képességek:
Értékelési gyakorlatát a komplexitás jellemzi, a tanulók tevékenységét több munkájuk alapján és többféle módszer segítségével értékeli; képes a bevált, szokásos és az új értékelési módszerek megfelelő, célirányos ötvözésére.
Gyakorlatában fontos szerepet kap az értékelési kritériumok
tanulókkal közösen történő megfogalmazása, amelyek segítségével majd az ön- és társértékelés történik.
Képes segíteni diákjait az önálló tanulóvá válásban, reális
önértékelésük kialakításában, fejlesztésében, metakognitív és
kognitív folyamataik megfigyelésének, elemzésének, értékelésének, fejlesztésének segítése által.
A tanulói munkák rendszeres értékelése, gyűjtése és más
források, például tanulói visszajelzések felhasználása segítségével a tanár igyekszik munkájáról szisztematikusan adatokat
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gyűjteni, és a kapott információk segítségével a tanításitanulási folyamatot a tanulók szükségleteihez igazítani, minőségét javítani, önálló fejlődési célokat kitűzni.
Képes kutatási eredményeket elemezni, és az új információkat a
saját, valamint intézménye munkájának javítására felhasználni.
4. szint: a
kiváló tanár

5. szint: a
mestertanár
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Tudás
Tisztában van a tanulás, tanítás és értékelés komplex összefüggéseivel, adott esetben az ellentmondásokkal is.
Attitűd:
A tanításról, a tanulásról és az értékelésről felhalmozott elméleti és gyakorlati, tapasztalati tudása alapján egységes, személyes tanítási filozófia megalkotására törekszik. Értékelési gyakorlata szervesen illeszkedik tanítási gyakorlatába, és munkájának minden aspektusa mögött ez a tudatosan megfogalmazott személyközpontú, fejlesztő tanítási törekvés áll.
Tudatosan törekszik saját tanítási és értékelési praxisának és a
tanítási filozófiájának fejlesztésére, elemzésére.
Képességek:
A szűkebb iskolai szakmai közösséget vagy az egész szakmát is
képes gazdagítani jó értékelési gyakorlatának ismertetésével.
Képes modellt nyújtani kollégái és a szakma számára az állandó, reflektív tanári fejlődésre kvalitatív kutatási adatainak
és az azokból következő praxisbeli változtatásainak ismertetésével.
Mentortanárként képes a mentorált fejlődésének elősegítésére,
állandó, konstruktív visszajelzéssel segítve önállósodását. Képes a mentorált értékelési gyakorlatának elemzésére, és fejlesztő szempontok megfogalmazására, mindig a mentorált bevonásával, a mentorált saját ’önfejlesztési tervéből’ kiindulva.
Attitűd:
Törekszik a szakmai önmegvalósításra, ennek érdekében
alkotó tevékenységet folytat a pedagógiai értékelés fejlesztése, kutatása terén.
Képességek:
Képes olyan tananyagok tervezésére, amelyekben az értékelés nem válik el a tanítás folyamatától, megfelelő
komplexitást mutat és elősegíti a tanulói önértékelés fejlődését.
Képes a mérésmetodika követelményeinek megfelelő értékelési eszközök alkotására, a mérés során kapott adatok
megfelelő értékelésére, és a kapott eredmények gyakorlati következményeinek megfogalmazására.

Képes arra, hogy részt vegyen az intézmény minőségbiztosítási folyamatainak megtervezésében, végrehajtásában, az adatok értelmezésében és felhasználásában az intézmény fejlesztése során.
Tudja, miképp fejleszthető az értékelési gyakorlat hatékonysága egy szervezetben.
Tud kutatási adatokat elemezni a tanulás-tanítás hatékonyabbá tétele, valamint az intézményfejlesztés érdekében.
Képes részt venni intézményi, regionális, országos vagy
akár nemzetközi kutatási projektekben, ezek megtervezésében, lebonyolításában és a kapott adatok értelmezésében.
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7. kompetencia: A kommunikáció és a szakmai
együttműködés
7.1. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KOMPETENCIÁI - AZ ISKOLAI ÉLET
KÜLÖNBÖZŐ SZEREPLŐIVEL FOLYTATOTT KOOPERÁCIÓ
0. szint:

Tudás:

(a gyakorlatra
bocsátás feltétele)

Az egyén és a társadalom viszonya
Értelmezni tudja az ember társadalmisága és társas létezésmódja összefüggéseiről és különbségeiről keletkezett szakirodalmi
szövegeket.
Tudja, hogy az iskolázás funkciója milyen szervezetekben
valósult meg a történelem során, érti a változások okait.
Meg tudja különböztetni a szervezetet a közösségtől valamelyik, általa kiválasztott szociálpszichológiai iskola álláspontja
alapján.
Ismeri a helyi társadalmaknak az iskolára gyakorolt hatásáról,
befolyásáról szóló tudományosan igazolt tapasztalatokat.
Iskola, tanár és partnerei kapcsolata
Tisztában van a családoknak a nevelésben meghatározó kompetenciáiról szóló tudományosan igazolt tapasztalatokkal.
Ismeri a család és az iskola kapcsolatában kialakult hagyományos formákat.
Áttekintéssel rendelkezik a tanítás-nevelés-gondozás feladatai
során szóba jövő partnerekről és azok kompetenciáiról.
Attitűd:
Együttműködő egyén a szervezetben
Elfogadja, hogy a tanulók személyiségfejlesztése az érintett
partnerek komplex együttműködésére épül.
Elfogadja, hogy szakmai fejlődésnek fontos bázisa a
mentorálás, nyitott a mentorálással kapcsolatos szakmai tevékenységek elvégzésére, reflektálásra.
Elfogad más pedagógiai nézeteket együttműködő helyzetekben.
Képesség:
Egyén és társadalom viszonya
Példát mutat a különbözőség, a másság elfogadása terén.
Együttműködő egyén a szervezetben
Képes szaktárgyához és a pedagógia döntéseihez kötődően
álláspontja, véleménye, szempontjai megfogalmazására.
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1. szint: a

Tudás:

diplomás tanár

Együttműködés szaktárgyhoz kötődően
Ismeri a tantárgyi koncentráció, tantárgyi integráció tárgyában
érvényes tantárgy-pedagógiai-szaktudományi álláspontjait, e
tárgyban gyűjti tapasztalatait és törekszik azok érvényesítésére
szaktárgyi munkájában.
Iskola, tanár és partnerei kapcsolata
Ismeri és mentori segítséggel felhasználja azokat a forrásokat
és szervezeteket, melyek szakmai, gondozói, nevelői, fejlesztői
munkájában segíthetik.
Ismeri és mentori segítséggel felhasználja a gyermekjóléti,
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és szabadidő, illetve az
ifjúsági civil világ, a gyerekekhez, kamaszokhoz, fiatalokhoz
forduló média intézményrendszerének jelenét.
Tisztában van a tanulók kollektív érdekérvényesítési, csoportalakító jogosítványaival. Ismeri a kollektív tanulói érdekérvényesítés, tanulói önkormányzat legfontosabb mintáit.
Attitűd:
Együttműködő egyén a szervezetben
Elfogadja, hogy további szakmai fejlődésének bázisa a kollégákkal és más szakértőkkel való együttműködés.
Támogatja az érdekérvényesítés iskolai formáit.
Képesség:
Iskola, tanár és partnerei kapcsolata
Rendelkezik a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás elemi képességeivel különböző életkorú és különböző kultúrájúnyelvezetű partnerekkel.
Együttműködő egyén a szervezetben
Elkötelezett és képes együttműködésre, kooperációra növendékekkel, növendékek csoportjával, nevelési partnerekkel (laikusokkal és szakemberekkel).
Aktív szakmai kapcsolatra törekszik mentorával.
Tudatos mérlegelést követően képes beépíteni saját szakmai
tevékenységébe mások szakmai tanácsait, észrevételeit.
Képes szaktárgyához és a pedagógia döntéseihez kötődően
álláspontja, szempontjai megfogalmazásra.
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2. szint: a véglegesített tanár

Tudás:
Ember és társadalom viszonya
Ismeri a helyi társadalmaknak az iskolára gyakorolt hatásáról,
befolyásáról szóló tudományosan igazolt tapasztalatokat, tevékenysége során épít e tapasztalatokra.
Együttműködő egyén a szervezetben
Ismeri az iskolai szervezetben létező döntési folyamatok szabályszerűségeit.
Ismeri a pedagógiai tanácsadás és a továbbképzés érvényes
rendszerét.
Attitűd:
Együttműködő egyén a szervezetben
Birtokában van és alkalmazza a kollegiális együttműködés
etikai normát.
Érvényes értékválasztással rendelkezik a tanulói szervezet
csoportdinamikai minőségeit illetően.
Képesség:
Iskola, tanár és partnerei kapcsolata
Tudatosan felhasználja azokat a forrásokat és szervezeteket,
melyek szakmai, gondozói, nevelői, fejlesztői munkájában segíthetik.
Tudatosan felhasználja a gyermekjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és szabadidő, illetve az ifjúsági civil világ, a
gyerekekhez, kamaszokhoz, fiatalokhoz forduló média intézményrendszereit. Képes kritikával szemlélni a létező intézményrendszert.
Vállalja az együttműködést a tanulók életében szerepet játszó
szakemberekkel és intézményekkel, szervezetekkel és szolgáltatásokkal; képes e kapcsolatokban hatékony együttműködésre.
Együttműködő egyén a szervezetben
Gyakorlatában tudatosan támaszkodik a tanulók érdekérvényesítő, csoportalakító kezdeményezéseire.
Vállalja az együttműködést pedagógus kollégáival, az iskola
más munkatársaival, a szülőkkel képes e kapcsolatokban hatékony együttműködésre.
Hatékonyan részt tud venni (érvelni, mások érveit megérteni)
szakmai vitában.
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3. szint: a

Attitűd:

tapasztalt tanár

Együttműködő egyén a szervezetben
Vállalkozik szakmai munkaközösségekben, műhelyekben végezhető fejlesztő-értékelő munkára.
Elismeri az együttműködés, a hatékony kommunikáció s a
hozzájuk tartozó technikák jelentőségét mind az iskolai szervezet fenntartásában, mind működtetésében.
Érti és elfogadja az egymástól tanulás egyéni és szervezeti
lehetőségeit, kapcsolatát és ezt érvényesíti szakmai kommunikációjában.
Képesség:
Együttműködő egyén a szervezetben
Tudatosan törekszik saját szakmai tapasztalatai megosztására,
szervezeten belüli
Mentorálást, szakmai támogatást vállal intézmény belül.
Hajlandó és képes részt vállalni az iskola szervezetfejlesztési,
innovációs és minőségfejlesztési munkájában, működtetésében.
Az iskola jogszerűen kialakult irányítási, tervezési, értékelési és
minőségirányítási szerkezetének ismeretében vesz részt a szervezet tevékenységében.
Közreműködik az iskolai tanulás-fejlesztés kereszttantervi,
illetve nevelési feladatainak megoldásában és a tanulók tanterven kívüli tevékenységének szervezésében.
Képes a szervezeti szintű kommunikáció átlátására, az abban
való aktív részvételre.
Iskola, tanár és partnerei kapcsolata
Képes az iskolai partnerkapcsolatok hagyományos formái hatékonyságának kritikai értékelésére, törekszik új, hatékony s a
szimmetriát-együttműködést kifejező kapcsolati formák alkalmazására, kialakítására.
Képes az iskolai partnerek közti kapcsolatok során adódó konfliktusok kezelésére, a konfliktusokból adódó feszültségek
konstruktív feloldására.

4. szint: a
kiváló tanár

Attitűd:
Elkötelezett és példamutató az iskolán belüli és kívüli szakmai
kapcsolatok szervezésében, irányításában és működtetésében.
Képesség:
Aktív tagja a szakmai csoportoknak.
Aktív szerepet vállal az iskola közösséggé formálásában.
Részt vállal abban, hogy az iskola a helyi közösség részévé
váljon.
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Aktív szerepet vállal az iskola jó gyakorlatainak kialakításában
és terjesztésében.
Szerepet vállal a tanári szakma országos szervezeteinek működtetésében.

5. szint: a
mestertanár

7.2. A HATÉKONY OSZTÁLYTERMI KOMMUNIKÁCIÓ
0. szint:

Tudás:

(a gyakorlatra
bocsátás feltétele)

Osztálytermi interakciók
Ismeri a hatékony (írásos, szóbeli és IKT) kommunikáció öszszetevőiről összegyűlt tudást, az erről szóló alapvető szakirodalomban tájékozott.
Ismeri a hatékony osztálytermi kommunikációról szóló szakirodalmi eredményeket.
Csoport, csoportalakítás, csoportműködés
Tisztában van az egyéni és a közösségi tanulás szerepével és
kapcsolatrendszerével.
Ismeri a csoportalakulás legfőbb szabályszerűségeit, tudja értelmezni az egyén (tanuló, illetve nevelő, vezetett és vezető, főnök és vezető) szerepeinek rendszerét.
Ismeri azokat a nézeteket és tudományos tapasztalatokat, melyek a csoportos, együttes, kooperatív tanulásszervezés hatékonysága mellett szólnak, ismeri az ilyen csoportszervezés sajátos feladat- és feltételrendszerét.
Ismeri a tanulócsoportban kialakuló csoportdinamikai folyamatok szabályszerűségeiről szóló alapvető kutatási eredményeket,
elméleteket.
Ismeri a kooperációnak és a versenynek a tanulásra gyakorolt
lehetséges hatásairól szóló alapvető kutatási eredményeket, elméleteket.
Ismeri a konfliktuskezelés alapvető formáit, szabályait.
Attitűd:
Osztálytermi interakciók
Elismeri a hatékony kommunikáció s a hozzátartozó technikák
jelentőségét a nevelő-oktató munkában.
Képesség:
Osztálytermi interakciók
Képes szuggesztív, egybefüggő előadásra, előadásmódja szakszerű, színes, érzékletes, meggyőző.
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Mentori segítséggel képes az osztálytermi kommunikáció tervezésére és értelmezésére.
1. szint: a

Attitűd:

diplomás tanár

Csoport, csoportalakítás, csoportműködés
Elfogadja, hogy a konfliktusok kezelésének alapja a véleményformálás és mások véleményének megismerése.
Elfogadja az egymástól tanulás jelentőségét és a hozzátartozó
módszerek jelentőségét munkájában.
Képesség:
Csoport, csoportalakítás, csoportműködés, kooperáció
Képes a csoportdinamikáról, kooperativitásról, versengésről
szóló eredmények, elméletek alkalmazására a maga szervezte
tanulási-tanítási folyamatok során.
A konfliktuskezelés alapvető formáit, szabályait osztálytermi
keretek közt képes alkalmazni.
Osztálytermi interakciók
Képes értő figyelmet tanúsítani a partnereivel folytatott kommunikációban.
Kérdéskultúrája tartalmas, változatos, igényes.
Képes a tanulók hatékony kommunikációjának támogatására.
Képes kongruens tanári viselkedésre.
Képes pozitív osztálytermi légkör kialakításra.

2. szint: a

Attitűd:

véglegesített
tanár

Osztálytermi interakciók
Elfogadja, hogy a tanulókat különböző kommunikációs viselkedés jellemezheti.
Elfogadja, hogy szükséges saját osztálytermi kommunikációjának visszatérő elemzése.
Képesség:
Csoport, csoportalakítás, csoportműködés, kooperáció
Kész gyakorolni a közös szabályalkotás, megegyezés technikáit.
Képes konfliktusok megelőzésére, felismerésére és azok kezelésére iskolai keretek közt.
Osztálytermi interakciók
Képes biztosítani a tanulók egymás közti hatékony kommunikációját.
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Kölcsönösségre épülő kommunikációs helyzetet tud teremteni
tanár és diák közt.
Tudatosan épít az osztálytermi kommunikáció különböző szintjeire (intra-, interperszonális, csoportközi).
3. szint: a

Képesség:

tapasztalt tanár

Osztálytermi interakciók
Képes a tanulók hatékony anyanyelvi kommunikációjának
fejlesztésére.
Képes az egyes tanulók kommunikációjának tudatos elemzésére.
Képes a tanulók kommunikációjának fejlesztésére saját szaktárgyához kötődően.
Képes az iskolát is mint komplex kommunikációs teret értelmezni, s munkájában felhasználni ennek tanulságait.
Képes saját osztálytermi kommunikációjának elemzésére, fejlesztésére.

4. szint: a

Képesség:
Képes kollégáinak osztálytermi kommunikációjának támogatására.
Megosztja az osztálytermi kommunikációra vonatkozó jó gyakorlatait országos szinten.

kiváló tanár

5. szint: a
mestertanár
7.3. SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ
0. szint:

Tudás:

(a gyakorlatra
bocsátás feltétele)

Információs rendszerek és alkalmazásuk
Ismeri és használja az információs intézményrendszert, annak
intézménytípusait (könyvtárak, levéltárak, múzeumok, internet), pedagógusoknak szóló szolgáltatásait, a pedagógiához és a
szaktárgyához kapcsolódó speciális intézményeit.
Ismeri és használja a hazai általános pedagógiai, pszichológiai és
szaktárgyához köthető szakmódszertani folyóiratokat, kézikönyveket, szakmája legjelentősebb intézményeinek, szervezeteinek,
tartalomszolgáltatóinak interneten elérhető szolgáltatásait, azok
tartalmáról, használati értékéről véleményt tud formálni.
Ismeri azokat a nem szakirodalmi információs forrásokat (pl.:
konferenciák, levelezőlisták, tv-műsorok), melyek szakmai tájékozódásában és fejlődésében segíthetik.
Ismeri a pedagógiai, oktatásügyi szakirodalmat jellemző tudományos és szabályozó műfajokat (pl.: kutatási jelentés, tanterv,
esettanulmány, pályaválasztási tájékoztató).
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Képesség:
Információs rendszerek és alkalmazásuk
Tud tájékozódni a szakirodalomban, könyvtárban és az interneten, ismeri az alapvető hazai pedagógiai műhelyekhez tartozó
alapművek és periodikák elérhetőségét.
Képes az IKT hatékony alkalmazására.
A hivatás gyakorlásához szükséges kommunikáció
Meg tud írni pedagógiai esszét, illetve képes gyakorlati pedagógiai
szöveg autentikus értő olvasására, értelmezéséről számot tud adni.
Képes hatékony írásbeli szövegalkotásra, szakmai nyelven tud
írásban, szóban tervet írni.
1. szint: a

Tudás:

diplomás tanár

Információs rendszerek és alkalmazásuk
Felismeri, hogy munkájában, szakmai fejlődésében melyek
azok a helyzetek, témák, amelyekben szakirodalmi segítségre
van szüksége.
Attitűd:
Információs rendszerek és alkalmazásuk
Elfogadja, hogy munkája során állandóan támaszkodnia kell a
szakirodalmi forrásokra és a legfrissebb kutatási eredményekre.
Nyitott a szakma új eredményeire, elméleteire.
Munkája során használja az IKT-eszközöket, és támogatja a
diákokat is azok tanulást segítő felhasználásában.

2. szint: a

Attitűd:

véglegesített
tanár

Információs rendszerek és alkalmazásuk
Törekszik arra, hogy körültekintően tájékozódjon a szakmáját
érintő eseményekről, és azokról kritikus értékelés után saját véleményt formáljon.
A hivatás gyakorlásához szükséges kommunikáció
Felelősnek érzi magát, hogy információs műveltségével megfelelő mintát nyújtson tanulóinak az egész életen át tartó tanulásra.
Képesség:
A hivatás gyakorlásához szükséges kommunikáció
Szakmai döntéseit, választásait szakmai nyelven és szakmai
indoklással képes alátámasztani szóban és írásban is.

3. szint: a

Képesség:

tapasztalt tanár

A hivatás gyakorlásához szükséges kommunikáció
Törekszik a szakmáját érintő kérdésekben való nyilvános véleményformálásra helyi szinten.
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4. szint: a

Attitűd

kiváló tanár

A hivatás gyakorlásához szükséges kommunikáció
Felelősséget vállal szakmai kérdések megvitatásában helyi és
országos szinten is.
Képesség:
A hivatás gyakorlásához szükséges kommunikáció
Képes megírni különböző gyakorlati műfajú elméleti és gyakorlati pedagógiai témájú szövegeket.

5. szint: a
mestertanár
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A hivatás gyakorlásához szükséges kommunikáció
Képes megírni különböző tudományos pedagógiai témájú szövegeket szakszerű és értékelő forrásfeldolgozással.
Szerepet vállal osztálytermi kommunikációra vonatkozó kutatásokban, fejlesztő módszerek kidolgozásában és azok szakmai
fórumokon való terjesztésében.
Képes tudományos fokozat megszerzésére.

8. kompetencia: Elkötelezettség és felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért
8.1. SZAKMAI SZEREPEK ELFOGADÁSA ÉS FELELŐSSÉGTELJES
GYAKORLÁSA
0. szint:
(a gyakorlatra bocsátás feltétele)

1. szint: a
diplomás tanár

2. szint: a
véglegesített tanár

Tudás
Ismeri a pedagógusszerepről elterjedt tudományos elméleteket, a pedagógusmunka legfontosabb érvényes jogi és
etikai normáit.
Ismeri az általános társadalmi elvárásokból, a helyi közösség speciális igényeiből és tanárképéből, illetve a tanulók
életkori sajátosságaiból fakadó szerepelvárások rendszerét,
belső összefüggéseit, ellentmondásait.
Attitűd
Elfogadja a tanári szerepből fakadó tevékenység társadalmi, intézményi felelősségét, lehetőségeit és korlátait.
Egyetért azzal, hogy a tanulók fejlesztése nem egyéni, hanem a tantestület egésze által vállalt kollektív felelősség is.
Képességek
Képes pedagógiai nézeteit tudatosítva, a pedagógusszakma
társadalmi felelősségét figyelembe véve megtalálni a saját
pedagógusszerep, a feladatok és a tevékenységek értelmezését.
Attitűd
Tudatosan vállalja és kezeli saját pedagógiai nézetei és a
lehetséges pedagógusszerepek és -szerepelvárások közti
kapcsolatokat, esetleges feszültségeket.
Elfogadja a személyes és közösségi támogatást, nyitott a
mentorral való kapcsolatra.
Képességek
Saját fejlődésében nyomon követi a szereptanulás szakaszainak problémáit, képes azonosítani a továbbhaladási
irányokat, és ezeknek megfelelően is cselekszik.
Képes a pedagógusszerep külső, iskolai elvárásait és saját
szakmai elképzeléseit összefüggésében értelmezni, az esetleges konfliktusokat azonosítani, értelmezni.
Tudás
Ismeri az iskola mint szakmai intézmény belső szerkezetét,
a jogszabályokban, iskolai dokumentumokban is definiált
felelősségköröket, szakmai feladatokat.
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Attitűd
Konstruktív partner az iskola mint szakmai szervezet életében, és hasonló attitűdöt vár el a kollégáitól is.
Képességek
A pedagógusszakma etikai és jogi normáit képes értelmezni és felelősségteljesen követni.
Képes elemezni a körülötte lévő, különböző személyiségű
és a pedagógusszerepet különbözőképpen betöltő tanárok
pedagógiai munkáját, pedagógiai módszereit, kommunikációs és együttműködési stílusát, ezek eltéréseit és a
tanulók, szülők, kollégák erre adott reakcióit.
Képes értelmezni, kommunikálni és érvényesíteni szakmai
szerepértelmezését és tevékenységeit a kollégák, a tanulók,
a szülők, a helyi közösség irányába, és szerepmegvalósításának hatékonyságát értékelni.
3. szint: a
tapasztalt tanár

4. szint: a
kiváló tanár
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Attitűd
Elfogadja az iskola és a pedagógusok társadalmi felelősségvállalásának fontosságát.
Képességek
Vállalja azokat a szerepeket, amelyek egy szakmai szervezet tagjaként hárulnak rá.
Az iskola szakmai szerepértelmezéseinek kialakításában,
megvitatásában kezdeményezőként vesz részt, s folyamatosan követi, értelmezi a társadalom szűkebb és tágabb elvárásainak változásait, szükség esetén szakmai párbeszédet, egyeztetést kezdeményez.
Képes segíteni másoknak a szerepelvárások értelmezésében,
az esetleges feszültségek feloldásában, megvitatásában.
Az iskola szervezeti életét, a pedagógusokat, iskolát érintő
kérdésekben állást foglal, képes párbeszédet kezdeményezni.
Képességek
Aktívan részt vállal a kollégák szakmai támogatásában, a
pedagógusszerep és -munka értékelésében, a kezdő tanárok
mentorálásában.
Az iskola szakmai szervezetében felelősségteljes és speciális
szakmai szerepkört tölt be (pl. a vezetői team tagja, mentor,
a minőségirányítási team vezetője, pályázat vezetője).
Az iskolákat, a pedagógusszakmát érintő problémákról,
kérdésekről képes szakmai párbeszédet kezdeményezni az
iskolai, helyi, regionális kontextusban, és a vitában, egyeztetésben alkotóan és felelősségteljesen részt venni.

5. szint: a
mestertanár

Képességek
Az iskola és a pedagógusok feladatait, lehetőségeit és felelősségi körét kritikusan, árnyaltan és felelősségteljesen
képviseli, és érvényesíti az országos szakmai és társadalmi
fórumokon, továbbá lehetőség szerint kulturális, gazdasági
fórumokon, a médiában, az oktatáspolitikában és nemzetközi fórumokon.

8.2. ÖNISMERET, ÖNREFLEXIÓ, LELKI EGÉSZSÉG
0. szint:
(a gyakorlatra
bocsátás feltétele)

1. szint: a
diplomás tanár

Tudás
Tájékozott általában az önismeret, közelebbről a pedagógusi
önismeret aktuális szakirodalmában.
Ismeri a lelki egészség megőrzésének eszközeit, technikáit.
Ismeri a reflektív gondolkodással kapcsolatos elméleteket,
pedagógiai nézetei és a pedagógiai gyakorlatelemző, reflektáló eljárásait.
Attitűd
Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a pedagógusgondolkodás és a -gyakorlat fejlesztésében.
Képességek
Képes korábbi tanári-nevelői tapasztalatai és saját teljesítménye árnyalt elemzésére, pedagógiai nézetei tudatosítására
reflektív, elemző módszerek segítségével és az oktatók,
hallgatótársak támogatásával. Mindezek alapján meghatározni pedagógiai elképzelései kritikus és pozitív pontjait, kitűzni a továbbfejlesztés irányait.
Attitűd
Alapvető fontosságúnak tartja az egyes tanulókra való reflektálást a pedagógiai folyamat eredményessége szempontjából.
Elfogad más pedagógiai nézeteket együttműködő helyzetekben.
Nyitott a szakmai visszajelzésekre.
Képességek
Óralátogatások, saját óraelemzések és a pedagógiai gyakorlata során alkalmazza a reflektálás gyakorlatát, és azt dokumentálni is tudja.
Képes a szakmai fejlődése irányait azonosítani a reflektálás
eredményeképpen mentori segítséggel.
Keresi az iskolai, nevelési, oktatási, tanulói problémák értelmezését, a problémák elemzéséhez képes szakmai segítséget kérni, s ezek alapján törekszik a következtetések ár-
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nyalt megfogalmazására, s a cselekvési alternatívák kialakítására.
Segítő páros és csoportos elemző, reflektív beszélgetésekben, vitákban hatékonyan (érvel, bizonyít, megérti mások
érveit) vesz részt.
2. szint: a
véglegesített tanár

3. szint: a
tapasztalt tanár

4. szint: a
kiváló tanár
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Attitűd
Szükségét érzi annak, hogy lelki egészségére tudatosan
ügyeljen.
Igényli a szakmai visszajelzéseket, s nyitott a szakmai párbeszédekre, a közös gondolkodásra.
Képességek
Lelki egészsége megtartása érdekében képes alkalmazni
tevékenysége konstruktív elemzését, és szükség esetén keresi a segítségkeresés, -kérés hatékony formáit.
Képes kollégáival elemző beszélgetést folytatni pedagógiai
problémákról, kérdésekről, s közösen keresni az alternatív
megoldási (megelőzési) lehetőségeket.
Képes szakmai fejlődésre, pedagógiai gyakorlatának változtatására a visszajelzések és a pedagógiai gyakorlatának
elemzése alapján.
Tudás
Kiterjedt és sokrétű ismerettel bír az önismeret, a lelki
egészségmegőrzés, a pedagógiai mentálhigiéné területén.
Képességek
Tudatosan él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával
(pl. szupervízió, kollégák közti tanácsadásokon való részvétel stb.)
Képes tanulói önismeretének fejlesztésében, lelki egészségének megőrzésében támogatóan fellépni.
Aktív, kezdeményező szerepet játszik az iskolai problémák
megbeszélésében, értelmezésében, a lehetséges megoldási
utak kidolgozásában, az eszközök, a források, együttműködések megteremtésében.
Képességek
Kezdeményező, irányító szerepet játszik az iskolai problémák megbeszélésében, értelmezésében, a lehetséges megoldási utak kidolgozásában, az eszközök, a források, az
együttműködések megteremtésében.
Képes kollégáit, a kezdő tanárokat a szakmai fejlődésben
támogatni, s személyre szóló visszajelzéseket adni.
Saját reflektív pedagógiai gyakorlatát, módszereit megosztja
kollégáival.

5. szint: a
mestertanár

Képességek
Saját reflektív pedagógiai gyakorlatát, módszereit megosztja, terjeszti, tanítja a pedagógusok széles körének (pl. továbbképzések, belső képzések, szakmai folyóiratok).
Részt vesz az iskoláján kívül is pedagógiai mentálhigiénés
tevékenységben (pl. szakmai szervezetekben, civil szférában).

8.3. KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ
0. szint:
(a gyakorlatra
bocsátás feltétele)

1. szint: a
diplomás tanár

2. szint: a
véglegesített tanár

Tudás
Ismeri a hazai általános pedagógiai, pszichológiai és a szaktárgyához köthető szakmódszertani folyóiratokat, kézikönyveket,
szakmája legjelentősebb intézményeinek, szervezeteinek, tartalomszolgáltatóinak interneten elérhető szolgáltatásait, azok tartalmáról, használati értékéről véleményt tud formálni.
Tisztában van a pedagógiai kutatás paradigmáival, megközelítéseivel, alapvető sajátosságaival, módszereivel, eljárásaival.
Ismeri a pedagógiai fejlesztések, innovációk sajátosságait,
módszereit, értékeléseit.
Ismeri a pedagógiai kutatási, fejlesztési eredmények alkalmazásának lehetőségeit és korlátait.
Attitűd
Hisz a pedagógiai tevékenység tudományos megalapozottságának fontosságában.
Képességek
Képes feltárni és elemezni, értelmezni a szakterületére és a
pedagógiára vonatkozó szakirodalmat, kutatási és fejlesztési
eredményeket.
Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára.
Attitűd
Szükségét érzi annak, hogy saját pedagógiai tevékenységét
tudományos elemzésnek vesse alá, gazdagítsa szaktárgyának
tanítására vonatkozó tudományos ismereteket.
Nyitott a szakma új eredményeire, elméleteire, és pedagógiai
munkájában igyekszik az innovatív gondolkodást erősíteni.
Képességek
Felismeri, hogy munkájában, szakmai fejlődésében melyek
azok a helyzetek, témák, amelyekben szakirodalmi segítségre van szüksége, s ezen eredményeket be is tudja építeni
mindennapi munkájának javításába.
Tudás
Ismeri a pedagógiai munkájához, szaktárgyához kötődő
pályázati lehetőségeket.

151

Attitűd
Igényli, hogy folyamatosan megismerkedjen a szakmájában
és a pedagógiában megjelenő új kutatási és fejlesztési (pl.
programcsomagok, módszertani technikák, család és iskola
új kapcsolattartási technikái) eredményekkel.
Késztetést érez innovatív megoldások alkalmazására saját
tevékenysége kapcsán.
Képességek
Az új kutatási és fejlesztési eredményeket értelemszerűen
felhasználja oktató-nevelő munkájában.
Felismeri és megfogalmazza a saját tevékenységében kutatást, fejlesztést igénylő problémákat. Ez alapján képes egyegy egyszerűbb probléma megoldásához egy kisebb kutatás,
fejlesztés megtervezésére, kivitelezésére, értékelésére.
Képes az iskolai innovációkban, fejlesztésekben, kutatásokban közreműködni szakmai segítséggel.
3. szint: a
tapasztalt tanár

4. szint: a
kiváló tanár

5. szint: a
mestertanár
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Képességek
Képes pályázatok tervezésére, megvalósítására.
Az iskolai innovációkban (pl. szervezetfejlesztés, tantervfejlesztés) tevékenyen részt vesz, képes az eredmények értékelésére, s szembesíti saját és kollégái tevékenységét az eredményekkel.
Dokumentálja saját maguk és mások számára munkájukat és
annak eredményeit.
Attitűd
Nyitott a tudományos igényű kutatások, fejlesztések végzésére.
Képességek
Képes iskolai kutatási (pl. akciókutatás), fejlesztési projekteket vezetni, a kutatási és fejlesztési teameket irányítani,
támogatni.
A kutatási, fejlesztési projektek eredményeit iskolai, helyi és
regionális szinten értékeli, terjeszti.
Attitűd
Elkötelezett tudományos igényű kutatások végzése iránt.
Képességek
Nagyobb érdeklődésre számot tartó pedagógiai, szaktárgyi
kutatásokat, fejlesztéseket végez.
Az eredményeket értelmezi, értékeli hazai és nemzetközi
kontextusban, s népszerűsíti is a hazai (és nemzetközi) fórumokon.

2. A PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI
(A VÉGLEGESÍTETT TANÁR SZINTJE)
Ha az egyes kompetenciákhoz tartozó viselkedési indikátorokat megnézzük,
láthatjuk, hogy a portfólió dokumentumai elég gyakran szerepelnek az információforrások között. Valamennyi kompetencia értékelési folyamatában minden
szinten felhasználjuk az értékelési portfóliót, mint a gyakornok saját munkáját
bemutató dokumentumgyűjteményt, amely felrajzolja egyéni tanári portréját. Ez
indokolja a portfólió különböző funkcióinak, alkalmazási lehetőségeinek részletesebb bemutatását.

A portfólió értékelése
A szakirodalom szerint a portfólió mint alternatív teljesítményértékelési eszköz érvényességére és megbízhatóságára nézve is merülhetnek fel aggályok. Az
érvényességre vonatkozóan azért, mert a dokumentumok csak mintát adnak a
gyakornok munkájából, ráadásul egy önmaga által összeállított mintát, amely a
legjobb munkáit tartalmazza majd, tehát nem kapunk tényleges, mindennapi
munkájáról hiteles képet. Másrészt megbízhatósági aggályok is felmerülnek. Ha
nagyon szoros előírások vonatkoznak a portfólió tartalmára, akkor nem ad lehetőséget a saját portré felrajzolására. Ha nagyon lazák az előírások, akkor viszont
a portfóliók nem lesznek összevethetők, értékelésük nem lesz sztenderdizálható,
ezért nem lehet majd őket olyan fontos döntéshozatalnál használni, mint a véglegesítés. A két véglet elkerüléséhez szükséges a kötelező dokumentumok kiválasztása, és a szabadon választott dokumentumok arányának megadása. Továbbá
mivel a portfólió dokumentumaira részben a mentor, de főleg a külső értékelő
támaszkodik majd a gyakornok értékelésénél, fontos az egyes dokumentumok
értékelési táblázatait is kidolgozni, mert ezek adnak lehetőséget az értékelés
sztenderdizálására. A kompetenciákhoz tartozó viselkedési indikátorok megfelelő szintű elérésének megítélése így nem a dokumentumok meglétére, és/vagy az
áttekintésük alapján kapott impressziókra támaszkodik majd.
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A portfólióban az egyes kompetenciák megfelelő szintű teljesítését többféle
dokumentum is igazolhatja. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek:
Kompetencia
1.
A tanuló személyiségének
fejlesztése
2.
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése

2.1 . Csoportfejlesztés és
közösségi értékek

2.2. Esélyteremtés a pedagógiai gyakorlatban
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A kompetencia bizonyítására alkalmazható dokumentumtípusok
Pedagógiai ‚hitvallás’, esszé;
Fejlesztési terv egyéni bánásmódot igénylő tanuló
számára
Iskolán kívüli programokról videofelvételek, s ezek
reflektív elemzése a közösségiség, az együttműködés, a tolerancia szempontjából.
Beszámoló önkéntes közösségi tevékenységről
(tanulókkal vagy nélkülük végzett tevékenység is
lehet).
A tanulók egymás iránti elfogadásának, közösségi
magatartásának mérése (kérdőív, megfigyelés, szociometria, interjúk stb. segítségével), és kapcsolódó
reflexió.
A közösségfejlesztéshez kapcsolódó hosszú távú
terv, és ennek megvalósításáról beszámoló.
Átélt konfliktusok esetelemzése.
A tanulók reflexiói a közösségi tevékenységekről,
az osztályközösségről.
Közösségi dokumentumok: pl. osztályszabályzat
(születésének bemutatása), kirándulásterv, közösségi program terve, közösségi programról (fényképes,
filmes) beszámoló, a tanterem berendezéséről fényképek (hogyan készült: a közösségi folyamat bemutatása).
Csoportmunkák, projektmunkák, és ezek közösségi
oldalára reflexió a tanulók részéről.
Közösségfejlesztő szabadidős terv.
Osztályfőnöki tematikus terv.
Óratervekben az együttműködés szempontja: reflektív beszámoló több óraterv összehasonlításával, melyek különböző időszakban készültek.
Az együttműködésre, illetve a környezeti nevelésre
vonatkozó tanulmányok ismertetése.
Esszé az iskola és a tanár esélyteremtő szerepéről,
reflektálva az adott intézmény és a tanár személyes
lehetőségeire.

2.3. Interkulturális kompetenciák és nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre

3.
Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

4. A pedagógiai folyamat
tervezése

5. A tanulás támogatása

A szülőkkel, a családdal való együttműködés tervezése, megvalósításáról reflexió.
Esettanulmány hátrányos helyzetű, illetve különleges bánásmódot igénylő tanulóról, a vele kapcsolatos pedagógiai beavatkozásról.
Egyéni nevelési tervek.
Az emberi jogi neveléshez kapcsolódó tanulói produktumok: projektek, fogalmazások, képek, reflexiók stb.
Emberi jogi, illetve toleranciára nevelő tevékenységek, programok terve.
Interkulturális nevelés témájában (lehetőleg friss)
tanulmányok ismertetése.
A tanár által készített tanmenetek.
Óratervek, óravázlatok, amelyek tartalmazzák a
tanórán felhasznált segédanyagokat (ppt-k, feladatlapok, gyakorlatok leírásai, egyéni fejlesztési terv,
haladási napló, esetleges filmrészlet stb.).
Videofelvételek (amennyiben lehetőség kínálkozik
megfelelő minőségű felvétel készítésére).
A gyakornok által használt, készített mérőeszközök
és az ezekhez kapcsolódó javítási-értékelési leírás.
A szakmai fejlődést alátámasztó dokumentumok pl.
az önképzés módja, a továbbképzés elvégzésének
igazolása, feldolgozott anyagokról jegyzetek.
IKT-t is alkalmazó órák terve, felhasznált segédanyagok.
Óramegfigyelési jegyzőkönyvek.
Különböző tervtípusok, óratervek, tematikus tervek,
tanórán kívüli foglalkozások tervezeteinek stb.
elemzése, értékelése.
A pedagógiai munka megfigyelése és értékelése a
felkészülés, tervezés szempontjából.
A meglátogatott tanórák és foglalkozások tapasztalatai, ezek reflektálása.
Fejlődési profil.
Reflektív napló.
Tematikus tervek, óratervek és a tanórán, iskolán
kívüli tervek elemzése, értékelése.
Esszé: önálló esszé a tanításról vagy a pedagógiai
elképzelésekről készült esszé részeként.
A tanulással, tanítással kapcsolatos reflexiók a portfólió dokumentumaihoz (pl.: óratervek, tematikus
tervek, tanulói produktumok, tanórák, videofelvételek elemzése kapcsán).
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6.
A pedagógiai folyamatok
és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése

7.
Kommunikáció és szakmai
együttműködés
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Saját módszergyűjtemény és a módszerek értelmezése, használatuk indoklása, elemzése.
Kedvenc módszereim tára: a módszerek több szempontú elemzése.
Saját fejlesztésű IKT-eszközeim: a taneszközök
bemutatása, több szempontú elemzése.
Tanórákról készült videofelvételek elemzése.
Esetelemzés a tanulás, tanulástámogatás témakörében. Egy-egy tanuló megismerésének, fejlesztésének, eredményeinek dokumentumai.
Tanulói produktumok: tanulói munkák és értékelésük, a tanulók megismerésének dokumentumai.
A tanulástámogatás kapcsán megvalósuló együttműködések dokumentumai.
A kollégák, a mentor, a diákok, a szülők visszajelzéseinek elemzése.
Tanulói önértékelések.
Egy tanulócsoportban használt értékelési rendszer
leírása, megfelelő indoklásokkal és reflexiókkal.
Tanulói munkák (pl. egy témazáró vagy egy projektmunka vagy egy esszé eredményeinek elemzése,
reflexiók, visszacsatolás a tanításra.)
Az értékelés eredményeire épülő csoportos és egyéni fejlesztési tervek.
Tanulói egyéni értékelési lapok, egyéni értékelési
megbeszélésekről feljegyzések.
Óratervek, tématervek, amelyek a tanulók ön- és
társértékelésének tervezését bizonyítják.
Új, alternatív értékelési eszköz kipróbálása, elemzése, az alkalmazás eredményei, reflexiók.
A gyakornok által alkotott értékelési eszközök és
elemzésük, kipróbálásuk eredményei és elemzésük.
Óralátogatási jegyzőkönyvek, óratervek és elemzésük.
A szülőkkel való kapcsolattartás saját gyakorlatának
kialakításáról szóló elképzelések írásos dokumentumai elemzéssel.
Saját gyakorlathoz kötött esetelemzések, konfliktuselemzések.
Jegyzőkönyvek szakmai megbeszélésekről, esetelemzésekről + elemzés saját szakmai álláspontjáról
s annak képviseletéről, és/vagy vállalt szakmai feladatvégzésről készült jegyzőkönyvek + elemzés.
Diákvisszajelzések.
Videofelvétel támogatott felidézéssel + elemzés;

8.
Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

A gyakornok diákokhoz kötődő tevékenységeit
mutató eseménynaptár; diákrendezvényeken készült
képek és reflexiók; tanulói interjúk; szóbeli/írásbeli
kifejtés a témában adekvát szakmai tervekről.
Esetleges szakmai publikációk, írások.
Óralátogatási jegyzőkönyvek, óratervek és elemzésük.
A szülőkkel való kapcsolattartás saját gyakorlatának
kialakításáról szóló elképzelések írásos dokumentumai elemzéssel.
Saját gyakorlathoz kötött esetelemzések, konfliktuselemzések.
Jegyzőkönyvek szakmai megbeszélésekről, esetelemzésekről + elemzés saját szakmai álláspontjáról
s annak képviseletéről, és/vagy vállalt szakmai feladatvégzésről készültjegyzőkönyvek+ elemzés.
Diákvisszajelzések.
Videofelvétel támogatott felidézéssel + elemzés.
A jelölt diákokhoz kötődő tevékenységeit mutató
eseménynaptár; diákrendezvényeken készült képek
és reflexiók; tanulói interjúk; szóbeli/írásbeli kifejtés a témában adekvát szakmai tervekről.
Esetleges szakmai publikációi, írásai.

A következő táblázatban egy, a fenti dokumentumlistára alapozott értékelési
portfólió terve látható, amelyben minden kompetencia birtoklásának bizonyítására szerepelnek a legfontosabb dokumentumok. A tanári munka komplexitásából következik, hogy egy-egy dokumentum több kompetencia bizonyítására is
szolgálhat. A listában ezeket az átfedéseket is jelezzük.
Az értékelési portfólió egy lehetséges változatának dokumentumai a véglegesített tanár szintjén:

Kompetencia

A javasolt dokumentumtípusok

Mely kompetenciák értékelésénél
használható még?

A tanuló személyiségének
fejlesztése

Pedagógiai ’hitvallás’, esszé.
Fejlesztési terv egyéni bánásmódot igénylő
tanuló számára, reflexiók.

2,4,5

A tanulói
csoportok,

A szülőkkel, családdal való együttműködés
tervezése, megvalósításának dokumentumai,

5, 7, 8

2,8
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Kompetencia
közösségek
alakulásának
segítése, fejlesztése

Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi
tudás

A javasolt dokumentumtípusok

Mely kompetenciák értékelésénél
használható még?

reflexiók.
Közösségi programok, diákrendezvények
terve, szervezésének és megvalósításának
dokumentumai (képek is), reflexiók.

4, 8

Projektmunkák, csoportmunkák és ezek közösségfejlesztő oldaláról tanulói visszajelzések, tanári reflexiók.

4, 6

Óramegfigyelési jegyzőkönyvek, óra/órák
videofelvétele, abban az esetben, ha lehetőség
van megfelelő minőségű felvétel készítésére.

1, 2, 5, 6, 7

Óramegbeszélés jegyzőkönyvei, tanári reflexiók.

1, 2, 5, 6, 7

Tematikus terv, adott esetben mindkét tanított tárgyból.

2, 3,5, 6

A tematikus terv(ek)hez kapcsolódóan óratervek a tanórán felhasznált segédanyagokkal
együtt (ppt, feladatlapok, gyakorlatok leírásai, egyéni fejlesztési tervek stb.), reflexiók.

2,3, 5, 6

Tanórán kívüli foglalkozás terve a kapcsolódó dokumentumokkal.

2, 5, esetleg 3, 8,

A tanulás
támogatása

Egy-egy tanuló megismerésének, fejlesztésének, eredményeinek dokumentumai, reflexiók.

1, 2, 7

A pedagógiai
folyamatok és
a tanulók
személyiségfejlődésének
folyamatos
értékelése

Tanulói munkák pl. egy témazáró vagy egy
projektmunka vagy egy esszé eredményeinek
elemzése, reflexiók, visszacsatolás a tanításra.

2, 3, 4, 5

Saját gyakorlathoz kötött esetelemzések,
konfliktuselemzések, reflexiók.

1, 2,5,8

A pedagógiai
folyamat tervezése

Kommunikáció és szakmai
együttműködés
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Jegyzőkönyvek szakmai megbeszélésekről,
saját szakmai álláspontjáról és annak képviseletéről.

8

Kompetencia

A javasolt dokumentumtípusok
Vállalt szakmai feladatvégzésről készült
jegyzőkönyvek + elemzés, reflexiók.

Elkötelezettség és felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért

Szakmai rendezvényeken való részvétel,
pályázatban való részvétel stb. dokumentumai.

Mely kompetenciák értékelésénél
használható még?
8

3,7

Szakmai tervek.

Bármely kompetenciára vonatkozhat

Esetleges szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, innováció, jó gyakorlat
elemző, reflektív leírása.

Bármely kompetenciára vonatkozhat

Az értékelési portfólió és a reflexió
Az egyes dokumentumokhoz kapcsolhatóan kétféle reflexióról beszélhetünk:
az egyik a portfólióban dokumentált terv, tevékenység, adatok elemzése. Például
egy tervvel kapcsolatban a reflektív jegyzetek a tervhez kapcsolódó döntéshozatali lépések leírását, a döntések hátterének megvilágítását, a döntés alátámasztását foglalják magukba. Ezek a reflektív jegyzetek az adott dokumentum részét
képezik, az adott terv, tevékenység vagy adatelemzés mögötti gondolkodási
folyamatot világítják meg. A reflektív jegyzetek másik típusa alapvetően más
célokat szolgál: a portfólió összes dokumentumához kapcsolni kell reflexiókat,
amelyekben a portfólió tulajdonosa elmagyarázza, hogy az adott dokumentum,
produktum mely vonásai bizonyítják, hogy rendelkezik a bizonyítandó kompetenciával, kompetenciákkal. Ezek a reflexiók nem részei az adott dokumentumnak, hanem ahhoz kapcsolódnak, a dokumentum és a kompetenciák közötti öszszefüggést hivatottak megvilágítani.
A reflexió értékelése
A reflexió értékeléséhez a szakirodalom adhat támpontokat. A szakirodalom
a reflexió különböző szintjeiről beszél, azonban ezek a szintek szinte minden
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szerzőnél mások (ld. erről részletesen: Kimmel, 2007. 40–49).7 A legmeggyőzőbb Sparks–Langer és mtsai. (1990) szintrendszere, akik empirikus kutatásaik
alapján próbálták meg leírni a tanárjelöltek gondolkodásának fejlődését, a kezdeti, nem reflektív szinttől a legmagasabb szintű kritikai reflexióig. Hét szintet
különböztettek meg. Véleményük szerint a reflexió mélyülése párhuzamos a
tanári sémák rendszerének gazdagodásával, tehát a tanári tapasztalatok bővülésével. A hét szint a következő:
1. a leíró nyelv hiánya;
2. egyszerű, a laikusra jellemző nyelv használata;
3. a különböző események megfelelő megnevezése, leírása;
4. személyes tapasztalatokra vagy tradícióra támaszkodó elemzés;
5. elvekre vagy elméletekre támaszkodó elemzés;
6. elvekre vagy elméletekre támaszkodó elemzések, amelyek figyelembe veszik a kontextus tényezőit is;
7. a magyarázatok figyelembe veszik az etikai, morális és politikai
megfontolásokat is (Sparks–Langer és mtsai, 1990. 27).8
Elvárható, hogy a gyakornoki évek végén, a „véglegesített tanár” elérje a 6.
szintet, tehát a reflektív jegyzetek elmélet és gyakorlat összekapcsolását, valamint a kontextus figyelembevételét is tükrözzék.
A portfólió egyes dokumentumainak értékelési táblázatai
Az alábbiakban az értékelési portfólió dokumentumainak értékeléséhez nyújtunk segítséget. A dokumentumok közül a 2. szint indikátoraihoz kapcsolódók
közül választottunk néhányat, amelyek értékelési szempontjai a kompetenciák
szerinti sorrendben kerülnek bemutatásra. A dokumentumok értékelésére használt értékelési skála az indikátoroknál is látott négyes skála. Az értékelőnek azt
kell eldöntenie, hogy az adott terület, tevékenység a gyakornok munkájára
mennyire jellemző.

7
8

Kimmel, M. (2007): A reflektív tanárképzési modell a gyakorlatban. PhD értekezés. Kézirat.
Sparks–Langer, G. M., Simmons, J. M., Pasch, M., Colton, A., Starko, A. (1990) Reflective
Pedagogical thinking: How can we promote it and measure it? Journal of Teacher Education,
41/4. 23–32.
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a) Az értékelési portfóliónak az 1. kompetencia szempontjából releváns tartalmi elemei és értékelésük
Pedagógiai hitvallás, esszé
Értékelési szempontok
A nézetek koherenciája, az elméleti tudás és gyakorlati tapasztalatok tudatos összekapcsolása;
A nevelés és oktatás folyamatának egységben kezelése;
A tanulók fejleszthetőségébe vetett bizalom és ez iránti elkötelezettség.

Fejlesztési terv egyéni bánásmódot igénylő tanuló számára
Értékelési szempontok
A helyzetfelmérés és problémafeltárás alapossága;
A fejlesztésre vonatkozó pedagógiai-pszichológiai ismeretek tudatos felhasználása;
A tanári feladatok meghatározása a fejlődés elősegítésében.

b) Az értékelési portfóliónak a 2. kompetencia szempontjából releváns tartalmi elemei és értékelésük
Óratervek, esetleírások, esetelemzések, reflexiók
Értékelési szempontok
Értékközvetítő tevékenységét tudatosan tervezi.
Együttműködik a szülőkkel.
Ismeri a tanuló hátterét.
Bevonja a tanulókat a különféle iskolai folyamatokba.
Képes a konfliktusok hatékony kezelésére.
Érvényesíti a tanulói különbözőségek, az interkulturalitás, az egyenlő bánásmód
szempontjait, reflektál ezekre.
Képes felhasználni a tanulók kulturális világát pedagógiai munkájában.
Olyan környezetet képes teremteni, amelyben a tanulók leépíthetik előítéleteiket,
megismerhetik egymás kulturális sajátosságait.
Bemutatja, milyen módon jeleníti meg a társadalmi elkötelezettség szempontjait pedagógiai tevékenységében.
Reflektál az esélyegyenlőtlenség és az esélyteremtés problémáira és a saját pedagógiai
lehetőségeire, megoldásaira is.
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c) Az értékelési portfóliónak a 3. kompetencia szempontjából releváns tartalmi elemei és értékelésük
Az óratermi megfigyelés lehetséges szempontjai:
Az óramegfigyelés szempontjai:
A gyakornok a tanóra céljait jól választotta meg, a célok és a feldolgozandó anyag
összhangban vannak.
A gyakornok a tanulók életkorának és felkészültségének megfelelően választotta meg
a célokat, az anyagot és annak mennyiségét.
Az anyag feldolgozása során a tantárgyi koncentrációt, a tantárgyközi kapcsolatokat is
megjeleníti.
A gyakornok gondoskodik a (kulcs)kompetenciák fejlesztését támogató szempontok,
eszközök beépítéséről a tanórai munkába.
Az anyag feldolgozása jól strukturált, átgondolt, a központi fogalmakat sokrétűen
világítja meg.
Az anyag feldolgozása során végig ellenőrzi a megértést, és ha probléma merül fel, új
megközelítést, módszert alkalmaz.
A gyakornok hozzáállása pozitív, lelkesítő, viselkedése, magyarázatai a szaktárgy
iránti érdeklődést modellálják.
A tanórán a gyakornok a tananyagot a gyakorlati alkalmazási lehetőségekkel együtt
mutatja be.
A tanórai munkába minden tanulót bekapcsol megfelelő kihívást jelentő feladatokkal.
Utasításai világosak, egyértelműek.
A gyakornok órai nyelvhasználata pontos, szabatos; segíti a tanulókat a szakszókincs
és a szabatos, a szaktárgynak megfelelő kifejezésmód megtanulásában, ugyanakkor
igazodik a tanulók életkorához, ismereteinek szintjéhez.
A gyakornok az óra során a megfelelő helyen és módon, változatosan használja az
adott tárgy tanítására rendelkezésre álló módszereket és eszközöket, adott esetben
IKT-eszközöket is.
A gyakornok az óra folyamán változatos, az óra céljaival adekvát munkaszervezési
formákat használ, törekszik a kooperatív munkaformákkal a tanulókat munkáltatni.
A gyakornok a tanóra során állandó visszajelzést ad az egyes tanulók teljesítményéről;
reálisan és fejlesztő szándékkal, egyénre szabottan értékel.
A gyakornok a felmerülő problémákat konstruktívan és ha lehet, proaktívan kezeli.
Az óra dinamikus, a rendelkezésre álló időt maximálisan kihasználják.
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d) Az értékelési portfóliónak a 4. kompetencia szempontjából releváns tartalmi elemei és értékelésük
A gyakornok tervei, reflexiói
Értékelési szempontok
A gyakornok terveiben világosan látszik, hogy a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb. figyelembe vette. (Pl.: megfogalmazza, hogy az új anyag milyen előzetes ismeretekre épül, jelzi a várható problémákat és megoldásaikat.)
A gyakornok terveiben az órák céljai illeszkednek a hosszabb tanítási ciklus (tématerv)
céljai közé. Az óra egyes lépéseinek céljai összhangban vannak az óra fő céljaival.
A kitűzött célok reálisak, kihívást jelentenek a diákok számára, de nem teljesíthetetlenek.
A tanulók személyiségét fejlesztő, attitűdformáló célok hangsúlyosak a tervezetekben.
A kitűzött célok a tanulók kompetencia alapú fejlesztésére irányulnak.
A tervek bizonyítják, hogy a gyakornok rendelkezik a tananyag pedagógiai tartalmi
tudásával, tehát tudja, hogy az adott anyag feldolgozása során melyek a fő fogalmak,
összefüggések, a problémás pontok, és terveit ennek megfelelően építi fel.
A tervek tanulóközpontúak, a tanulók aktivizálására, bevonására, változatos munkaszervezési formák alkalmazására törekszik.
A tervekben megjelenik a differenciált, adaptív tanításra törekvés.
A tervek rugalmasak, alkalmasak nem várt szituációk, tanulói kezdeményezések befogadására.
A tervek kidolgozottsága, átgondoltsága, tudatossága – tehát minősége – biztosítja az
eredményes pedagógiai munka feltételeit. (Pl.: célok, eszközök, munkaformák, időzítés, esetleg átkötések, táblaterv is megjelenik.)

e) Az értékelési portfóliónak az 5. kompetencia szempontjából releváns tartalmi elemei és értékelésük
Tanórák komplex, több szempontú értékelése
Az értékelés szempontjai
A tanórákon fejleszti a tanulók tanulási stratégiát, módszereit; s tanulási problémáikban segíti őket.
A diákokat bevonja a tanulási folyamat irányításába, tervezésébe, értékelésébe.
A diákokat támogatja az önálló tanulásban, az önfejlesztésben.
Az adaptív tanulásszervezés/differenciálás során épít a diákok előzetes tudásának,
iskolán kívüli tanulási tapasztalatainak, motivációjának, a tanulói énkép megismerésére, illetve támogatja a diákok önismeretének fejlődését ezeken a területeken.
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Személyre szabott aktivitást, interaktivitást, együttműködést, gondolkodást, problémamegoldást fejlesztő feladatokat, tevékenységeket is ad a diákoknak.
A diákoknak személyre szabott segítséget nyújt a tanulásukban.

f) Az értékelési portfóliónak a 6. kompetencia szempontjából releváns tartalmi elemei és értékelésük
Tanulói munkák (pl. egy témazáró vagy egy projektmunka vagy egy esszé
eredményeinek elemzése, reflexiók, visszacsatolás a tanításra)
Értékelési szempontok:
Teljesség: a dokumentum kitér minden irányítási szempontra.
A dokumentum nem puszta leírás, hanem elemzés, kitér az okokra és a következményekre is.
Az adatok elemzése alapos és szisztematikus.
Az eredményeket differenciáltan, az egyes tanulókra vonatkoztatva is elemzi.
Az elemzésből kitűnik, hogy képes az adatokat a további egyéni és csoportos fejlesztés alapjául használni.
Az elemzésből kitűnik, hogy képes az adatokat tanári gyakorlatának elemzésére és
fejlesztésére is felhasználni.
Nyelvi igényesség: a dokumentum könnyen olvasható, áttekinthető, nyelvileg igényes.

g) Az értékelési portfóliónak a 7. kompetencia szempontjából releváns tartalmi elemei és értékelésük
Esetelemzések, jegyzőkönyvek, beszámolók
Az értékelés szempontjai
Tudatosan formált, a szakmai és a helyi igényeknek megfelelő kapcsolattartási gyakorlat jellemzi a szülőkkel.
Vannak pedagógiai munkájához kötődő működő szakmai kapcsolatai iskolán belül és
kívül is.
Kezdeményező a szakmai kapcsolatok kialakításában.
Képes a munkája során felmerült feladatokat önállóan elvégezni, és szükség esetén a
megfelelő szakmai partnerrel együttműködni.
Tudatosan törekszik a konfliktusok megelőzésére.
A konfliktusok kezelésénél az érintetteket bevonó, több alternatívát kínáló megoldás
jellemzi.
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h) Az értékelési portfóliónak a 8. kompetencia szempontjából releváns tartalmi elemei és értékelésük
Szakmai tervek, kutatási beszámolók, tanulmányok
Az értékelés szempontjai.
Meglátja saját és mások munkájában a változtatásra szoruló elemeket.
Megfogalmazza a kutatási problémát és a fejlesztés tervét.
Felkutatja a kutatási fejlesztési eredményeket, azokat alkalmazza.
Pályázik vagy javaslatot tesz pályázatra.
Szakmai vitákban konstruktívan vesz részt.
Vannak pedagógiai munkájához kötődő működő szakmai kapcsolatai iskolán belül és
kívül is.
Kezdeményező a szakmai kapcsolatok kialakításában.
Képes a munkája során felmerül feladatokat önállóan elvégezni, és szükség esetén a
megfelelő szakmai partnerrel együttműködni.
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3. PÉLDÁK AZ EGYES KOMPETENCIÁK
FEJLŐDÉSÉT TÁMOGATÓ
ÉRTÉKELŐESZKÖZÖKRE
1. „A tanulás támogatása” kompetencia fejlődését támogató
értékelőeszközök – felkészülés a diplomás tanár szintjére
Az értékelőeszközök ezen összeállításában visszatérnek a diplomás tanári
szinthez kifejlesztett értékelőeszközök szempontjai (ld. 3. fejezet). De ennek megismétlése azért fontos itt, mivel így válik láthatóvá, hogy a szakasz során rendszeresen alkalmazott értékelőeszközökre hogyan épülhet a szakaszt záró, összegző jellegű, a kompetenciák fejlettségét értékelő eszközrendszer.
Lényeges továbbá hangsúlyozni, hogy ezek a szakmai fejlődést támogató viszszajelzést, értékelést segítő szempontok példa jellegűek: az adott intézmény,
szakmai kör adaptálhatja ezeket, ki is egészítheti, illetve saját értékelőeszközöket
is kidolgozhat a sztenderdek alapján.
−

−
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Saját tanórák komplex, több szempontú, több alkalommal történő értékelése: ennek részét képezik a félévi gyakorlat során a tanulói visszajelzések, a mentortanár, az iskolai tanárok értékelései, az ezek tapasztalataira
is reflektáló önértékelő lapok s a mentortanárral, a gyakorlatot kísérő
szeminárium oktatójával folytatott reflektív megbeszélések. A tanulástámogatás kompetenciájának fejlettségét a mentortanár összegező jellegű értékelése zárhatja, mely épít a féléves gyakorlat során készült visszajelzésekre, önértékelésekre; s nemcsak a tanulástámogatás kompetencia
fejlettségének megállapítását célozza, hanem kiemeli a tanárjelölt fejlődését is e kompetenciaterületen.
Munka- vagy fejlődési portfólió: az értékelésben a mentortanárnak és a
gyakorlatot kísérő szeminárium oktatójának van meghatározó szerepe.
Az értékelési szempontokban nemcsak a tanulástámogatás kompetencia
fejlettségének, hanem a tanárjelölt fejlődési útjának értékelése is lényeges. Az értékelési szempontok a portfólió különböző dokumentumtípusaihoz egyaránt használhatók.

A) Saját tanórák komplex, több szempontú, több alkalommal
történő értékelése
a) Értékelőlapok a mentor, az iskolai tanárok számára
1. A mentortanár összegező jellegű értékelőlapja a féléves komplex gyakorlathoz
Az értékelés szempontja

Értékelési
skála

Kapcsolódó
indikátorok

A tanárjelölt a tanórán épít a
tanulók motivációjára, előzetes
tudására, tanulási sajátosságaira,
kezdeményezéseikre.

1

2

3

4

2., 3., 4., 5.,
6., 10.

A tanárjelölt a diákok aktív,
megértésre törekvő tanulását
segíti elő a tanórán.

1

2

3

4

1., 7., 8., 10.

A tanárjelölt a diákok közti
megbeszéléseket, vitákat, problémamegoldást elősegítő módszereket használ.

1

2

3

4

4., 7., 8.

A tanárjelölt a diákok órai vagy
órán kívüli tanulásának támogatásához az IKT-eszközeit eredményesen használja.

1

2

3

4

1., 7., 9.

A tanárjelölt képes a differenciálást elősegítő tanulási-tanítási
stratégiák, módszerek alkalmazására.

1

2

3

4

2., 6., 7., 8.,
10.

Amiben fejlődött
a féléves komplex gyakorlat
során

Ezen belül értékelni szükséges:
A differenciálás a diákok
életkori, egyéni és csoport
sajátosságainak megismerésére, megértésére épül.
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Az egyéni és a csoportmunkák, a feladatok mennyisége
és milyensége milyen mértékben segítik a tanulói sajátosságokhoz való alkalmazkodást.
A célok, a tartalom, a tanulási módszerek, az értékelés
kiválasztásában, szervezésében milyen mértékben épít a
tanulók sajátosságaira.
A differenciálás szempontjait
mennyire használja rugalmasan, nem merev kategóriákként.

2. A tanulástámogatás kompetenciájának órai megfigyeléséhez
A tanárjelölt

Értékelési
skála

A diákokat partnerként kezeli, kikéri,
meghallgatja véleményüket.

1 2 3 4

Lehetőséget teremt a tanulás és az együttműködés szabályainak a diákokkal való
közös megegyezésére, megalkotására.

1 2 3 4

Figyel a tanulók aktuális fizikai, érzelmi
állapotára, s a tanulásszervezésben igyekszik ehhez alkalmazkodni.

1 2 3 4

Figyel a diákok közti társas kapcsolatokra, az együttműködés sajátosságaira, s épít
erre a tanulásszervezés során.

1 2 3 4

A tanulásszervezés során épít a tanulók
motivációira, szükségleteire, céljaira.

1 2 3 4

A tanulásszervezés során a tanulók előzetes tudásából, tapasztalataiból indul ki.

1 2 3 4

Minden diákkal szemben nyitott, pozitív
elvárással rendelkezik.

1 2 3 4

Nyitott az egyéni tanulói képességek
fejlesztésére.

1 2 3 4
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Kiemelt jó
gyakorlat

Felmerült
probléma

Változatos stratégiákat, módszereket,
taneszközöket használ a tanórákon.

1 2 3 4

A diákok órai vagy órán kívüli tanulási
tevékenységének támogatásához az IKTeszközeit is felhasználja.

Igen
nem

A tanulói aktivitást, megértést, gondolkodást elősegítő módszereket használ.

Igen
nem

A tanulók közti megbeszéléseket, problémamegoldást, vitákat elősegítő módszereket használ.

Igen
nem

A differenciálásra lehetőséget adó módszereket használ.

Igen
nem

Összpontszám:
(Kódok: 1- nem jellemző, 2- inkább nem jellemző, esetleges, 3- általában jellemző, 4többnyire jellemző).

3. Kiemelten a differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek használatának megfigyeléséhez

A differenciálás a diákok életkori,
egyéni és csoport sajátosságainak
megismerésére, megértésére épül.

A megfigyelés szempontjai
Látszik-e, hogy az órai feladatok, tevékenységek során a tanárjelölt igyekszik megismerni a gyermekek világát, iskolán kívüli
életét?
A gyerekek iskolán kívüli tapasztalatai,
személyes élményei megjelennek-e az órán?
Hogyan bánik a tanárjelölt a gyerekek észrevételeivel, ötleteivel, véleményeivel?
Hogyan szerez információkat a tanárjelölt az
osztály társas kapcsolatrendszeréről, attitűdjeiről, iskolaképéről, érdeklődési köréről,
közös tevékenységeiről, szokásairól, értékeiről, történetéről stb.?
Hogyan tárja fel és hogyan épít a tanárjelölt
a tanulók előzetes tudására, érdeklődésére,
motivációjára, tanulási sajátosságaira?
Hogyan ismeri meg, és hogyan építi be a
tanulásszervezésbe az osztály lényeges
kulcskompetenciáit (együttműködési, tanulási, olvasás-, szövegértés-kompetencia stb.)?
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A tanárjelölt eredményei, jó gyakorlatai

A tanárjelölt tevékenységének, tanulásszervezésének problémái

Az egyéni és a csoportmunkák, a
feladatok mennyisége és milyensége milyen mértékben segítik a
tanulói sajátosságokhoz való alkalmazkodást?

A tanárjelölt eredményei, jó gyakorlatai
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Az egyéni munka során hogyan épít a tanulók sajátosságaira? Ezzel hogyan segíti elő
az eredményes tanulási folyamatot?
A csoportmunka során milyen szempontok
szerint rendezi csoportba a diákokat? Ezzel
hogyan segíti elő az eredményes tanulási folyamatot?
Ad-e különböző feladatokat a tanulóknak?
Milyen szempontokat vesz figyelembe a feladatok kiválasztásában? Ez hogyan támogatja az eredményes tanulási folyamatot?
A diákok hogyan alakíthatják, milyen módon szólhatnak bele a feladatok megoldási
módjába, a tanulási tevékenységek alakulásába?

A tanárjelölt tevékenységének, tanulásszervezésének problémái

A célok, a tartalom, a tanulási
módszerek, az értékelés kiválasztásában, szervezésében milyen mértékben épít a tanulók sajátosságaira?

A tanulási célok megfogalmazásába bevonja-e
a tanulókat vagy épít-e a tanulók tanulási
céljaira?
A tanulás tartalmának kialakításában épít-e a
tanulói sajátosságokra (pl. egyéni plusz feladatok, témák közti választási lehetőségek)?
A tanítási-tanulási módszerek, technikák,
taneszközök használata során hogyan veszi
figyelembe a tanulók sokféle motivációját,
tanulási sajátosságait, előzetes tudását?
Értékelései, visszajelzései milyen mértékben
személyre szólóak, a tanulást támogatóak?

A tanárjelölt eredményei, jó gyakorlatai

A tanárjelölt tevékenységének, tanulásszervezésének problémái

171

b) Értékelőlap diákok részére
A tanár véleményem szerint
Fenn tudja tartani a figyelmünket.

1

2

3

4

Mindig bátorít, ha elakadunk a munkában.

1

2

3

4

Érdekes és hasznos órai feladatokat alkalmaz.

1

2

3

4

Partnerként kezel a munkában, véleményünket kikéri, meghallgatja.

1

2

3

4

Képességeinknek, haladási tempónknak megfelelő feladatokat ad.

1

2

3

4

Lehetőségünk van a hibázásra, s segít azok kijavításában.

1

2

3

4

Tanulási eredményeinkről elmondja a véleményét, tanulási sikereinket elismeri.

1

2

3

4

Tanulási problémáinkkal, nehézségeinkkel bátran fordulhatunk
hozzá.

1

2

3

4

Kíváncsi rá, hogy mi mit tudunk, korábban mit tanultunk, tapasztaltunk az órai témákról.

1

2

3

4

Módszereivel segíti, hogy az órán megértsük a tanultakat.

1

2

3

4

Támogatja, hogy az osztálytársaimmal közösen oldjuk meg, beszéljük meg feladatokat.

1

2

3

4

Összpontszám:
(Kódok: 1- nem jellemző, 2- ritkán jellemző, 3-általában jellemző,
4- szinte mindig jellemző).
Amivel a tanár leginkább segítette a tanulásomat...
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c) Önértékelőlap és önértékelések
1. Önértékelőlap „A tanulás támogatása” kompetencia értékeléséhez, figyelembe véve a diákok, a mentor, az iskolai tanárok visszajelzéseit (értékelőlapjait)
Értékelési
skála
A diákokat partnerként kezeltem,
kikértem és meghallgattam a
véleményüket.

1 2 3 4

Lehetőséget teremtettem, hogy a
tanulás és az együttműködés
szabályait a diákokkal közösen
egyeztessük, alkossuk meg.

1 2 3 4

Figyeltem a tanulók aktuális
fizikai, érzelmi állapotára, s a
tanulásszervezésben igyekeztem
ehhez alkalmazkodni.
Figyeltem a diákok közti társas
kapcsolatokra, az együttműködés
sajátosságaira, s építettem erre a
tanulásszervezés során.

1 2 3 4

A tanulásszervezés során építettem a tanulók motivációira,
szükségleteire, céljaira.

1 2 3 4

A tanulásszervezés során a tanulók előzetes tudásából, tapasztalataiból indultam ki.

1 2 3 4

Minden diákkal szemben nyitott,
pozitív elvárásokkal rendelkeztem.

1 2 3 4

Igyekeztem változatos stratégiákat, módszereket, taneszközöket
használni a tanórán.

1 2 3 4

A diákok órai vagy órán kívüli
tanulási tevékenységének támogatásához az IKT-eszközeit is
felhasználtam.

Igen
nem

Amit a visszajelzések eredményeiről gondolok

Amin változtatni
szeretnék

1 2 3 4
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Értékelési
skála
A tanulói aktivitást, megértést,
gondolkodást elősegítő módszereket használtam.

Igen
nem

A tanulók közti megbeszéléseket, problémamegoldást, vitákat
elősegítő módszereket használtam.

Igen
nem

A differenciálásra lehetőséget
adó módszereket használtam.

Igen
nem

Amit a visszajelzések eredményeiről gondolok

Amin változtatni
szeretnék

Összpontszám:
(Kódok: 1- nem jellemző, 2- inkább nem jellemző, esetleges, 3- általában jellemző, 4többnyire jellemző)
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2. Példa az átfogó önértékelési szempontsorra a megtartott tanórákhoz
(a szempontok érintik a tervezés, az értékelés és „A kommunikáció, a szakmai együttműködés” kompetenciájának értékelését is)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mi volt az óra témája, milyen alapvető kompetenciákat kívántam fejleszteni?
Milyen mértékben felelt meg a tanulás-tanítás eredménye az óra céljának?
A tervezés során megfogalmazott alapvető célok és azok megvalósulásának mértéke, összhangja
Hogyan próbáltam építeni az előzetes tudásra, annak előhívására?
Megfelelő volt-e az alapvető kompetenciák fejlesztését szolgáló tevékenységek, feladatok tartalma?
Jutott-e elegendő idő az egyes feladatok eredményes megvalósítására?
Hogyan valósult meg az órán a tanár és a diákok közötti kommunikáció
(kezdeményezés, reagálás, reflexió)?
Milyen arányban oszlott meg a tanár és a diákok kommunikációja?
Milyen mértékben voltak célszerűek, ösztönzőek, aktivitásra serkentőek
a kérdéseim?
Hogyan reagáltak a diákok a kezdeményezéseimre?
Mi jellemezte a csoportmunkát, a diákok közti interakciót?
Alkalmas volt-e a választott eszközök, feladatok, gyakorlatok minősége
a cél elérésére?
Hogyan szerveztem meg a csoportos munkát?
Biztosítottam-e megfelelő időt a feladatok végrehajtására?
Hogyan ellenőriztem, értékeltem a diákok munkáit?
Milyen hangulatban zajlott az óra?
Hogyan alakult az órán az aktívak és passzívak aránya? stb.
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3. Önértékelési szempontsor az adaptív tanulásszervezéshez

A differenciálás a diákok
életkori, egyéni és csoportsajátosságainak megismerésére, megértésére
épül

A saját órák elemzésének, értékelésének szempontjai
Hogyan igyekszem megismerni a gyermekek világát,
iskolán kívüli életét?
A gyerekek iskolán kívüli tapasztalatai, személyes
élményei megjelentek-e az órán?
Hogyan bántam a gyerekek észrevételeivel, ötleteivel,
véleményeivel?
Hogyan szereztem információkat az osztály társas
kapcsolatrendszeréről, attitűdjeiről, iskolaképéről, érdeklődési köréről, közös tevékenységeiről, szokásairól, értékeiről, történetéről stb.?
Hogyan tártam fel és hogyan építettem a tanulók előzetes tudására, érdeklődésére, motivációjára, tanulási
sajátosságaira?
Hogyan ismertem meg és hogyan építettem be a tanulásszervezésbe az osztály lényeges kulcskompetenciáit (együttműködési, tanulási, olvasás-, szövegértéskompetencia stb.)?

Amit a visszajelzésekből tanultam

Amiben fejlődni szeretnék

Az egyéni és a csoportmunkák, a feladatok
mennyisége és milyensége milyen mértékben
segíti a tanulói sajátosságokhoz való alkalmazkodást?
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Az egyéni munka során hogyan építettem a tanulók
sajátosságaira? Ezzel hogyan segítettem elő az eredményes tanulási folyamatot?
A csoportmunka során milyen szempontok szerint
rendeztem csoportba a diákokat? Ezzel hogyan segítettem elő az eredményes tanulási folyamatot?
Adtam-e különböző feladatokat a tanulóknak? Milyen
szempontokat vettem figyelembe a feladatok kiválasztásában? Ez hogyan támogatta a diákok eredményes
tanulási folyamatát?

A diákok milyen módon szólhattak bele a feladatok
megoldási módjába, a tanulási tevékenységek alakulásába?
Amit a visszajelzésekből tanultam

Amiben fejlődni szeretnék

A célok, a tartalom, a
tanulási módszerek, az
értékelés kiválasztásában,
szervezésében milyen
mértékben épít a tanulók
sajátosságaira?

A tanulási célok megfogalmazásába bevontam a tanulókat, vagy építettem-e a tanulók tanulási céljaira?
A tanulás tartalmának kialakításában építettem-e a
tanulói sajátosságokra (pl. egyéni plusz feladatok, témák közti választási lehetőségek)?
A tanítási-tanulási módszerek, technikák, taneszközök
használata során hogyan vettem figyelembe a tanulók
sokféle motivációját, tanulási sajátosságait, előzetes
tudását?
Értékeléseim, visszajelzéseim milyen mértékben voltak személyre szólóak, a tanulást támogatóak?

Amit a visszajelzésekből tanultam

Amiben fejlődni szeretnék
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d) Elemzési, értékelési szempontok a mentortanár és a tanárjelölt
reflektív megbeszéléseihez
A mentor szempontjai a fejlesztő beszélgetéshez (a tanítási óra utáni önelemzésre építve)
−
−
−
−
−
−

Reálisan értékelte-e a jelölt a saját munkáját?
Felismerte-e tanításának pozitívumait, eredményességét?
Meg tudta-e nevezni a felmerülő problémák forrásait, okozóit (saját
munkájából, illetve a gyermekek viselkedéséből származó nehézségeket)?
Hajlandóságot mutatott-e az együttműködésre?
Jól fogadta-e a kritikai észrevételeket, igyekezett-e beépíteni a tanulságokat későbbi munkájába?
Milyen változtatásokat/fejlesztendő területeket, szempontokat javaslok?

További kérdések magamhoz...
−
−
−
−
−

Mit tennék másként, ha ismét meg kellene tartanom az órát?
Mit tanultam ebből az órából?
Hogyan látom most az osztályt?
Mi az, ami a legnagyobb élmény volt számomra?
Mi okozott nehézséget? stb.

B) Munka- vagy fejlődési portfólió
Példák a lehetséges dokumentumtípusokra/produktumokra:
− Fejlődési profil
− Reflektív napló
− Tematikus tervek, óratervek elemzése, értékelése
− Esszé: önálló esszé a tanításról vagy a pedagógiai elképzelésekről készült esszé részeként
− A tanulással, tanítással kapcsolatos reflexiók a portfólió dokumentumaihoz (pl.: óratervek, tematikus tervek, tanulói produktumok, tanórák, videofelvételek elemzése kapcsán)
− Saját módszergyűjtemény és a módszerek értelmezése, használatuk indoklása, elemzése
− Kedvenc módszereim tára: a módszerek több szempontú elemzése
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−
−
−
−
−
−

Saját fejlesztésű taneszközeim: a taneszközök bemutatása, több szempontú elemzése
Tanórákról készült videofelvételek elemzése
Esetelemzés a tanulás, a tanulástámogatás témakörében
Tanulói dokumentumok: tanulói munkák és értékelésük, a tanulók megismerésének dokumentumai
A mentor, az iskolai tanárok, a diákok visszajelzéseinek elemzése
Önértékelések.

A mentortanár/ a gyakorlatot kísérő szeminárium oktatójának értékelőlapja

Az értékelés szempontja

Rövid indoklás (kitérve az
eredményekre
és a problémákra is)

Értékelési
skála

Kapcsolódó
indikátorok

A tanítási elképzeléseiben és
gyakorlatában is meghatározó az
aktív, megértésre törekvő tanulás
támogatása.

1

2

3

4

1., 6., 7., 8.

A tanítási elképzeléseiben és
gyakorlatában is nyitott a differenciálásra/ adaptív tanulásszervezésre; s bizonyíthatóan több
szempont és stratégia, módszer
figyelembevételével differenciál
annak érdekében, hogy a tanulók
minél eredményesebben tanuljanak.

1

2

3

4

2., 6., 7., 8.,
10.

A tanítási elképzeléseiben és
gyakorlatában is árnyaltan értelmezi a tanulók közti interakció és
együttműködés hatásait a tanulásra, s mindezt a tanulás támogatásában, csoportmunkákban, kooperatív módszerekben szakmailag
megalapozottan, eredményesen
használja.

1

2

3

4

1., 6., 7., 8
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Az értékelés szempontja

Rövid indoklás (kitérve az
eredményekre
és a problémákra is)

Értékelési
skála

Kapcsolódó
indikátorok

A tanítási elképzeléseiben és
gyakorlatában is fontos a gyerekek, a csoport és az egyéni tanulási sajátosságok megismerése,
megértése s felhasználása a tanulási-tanítási folyamat tervezése,
szervezés során.

1

2

3

4

2., 6., 7., 8.,
10.

A tanítási elképzeléseiben és
gyakorlatában is a tanulási környezet értelmezésében, megteremtésében a gyerekek kezdeményezéseinek, ötleteinek, véleményének meghatározó szerepe van.

1

2

3

4

3., 4.

A féléves komplex iskolai gyakorlat során a tanárjelölt a tanulástámogatás kompetencia területén a következőkben fejlődött:
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2. „A kommunikáció és a szakmai együttműködés” kompetencia fejlődését támogató értékelőeszközök – felkészülés
a véglegesített tanár szintjére
Az értékelőeszközök ezen összeállításában visszatérnek a véglegesített tanári
szinthez kifejlesztett értékelőeszközök szempontjai (ld. 3. fejezet). De ennek megismétlése azért fontos itt, mivel így válik láthatóvá, hogy a szakasz során rendszeresen alkalmazott értékelőeszközökre hogyan épülhet a szakaszt záró, összegező jellegű, a kompetenciák fejlettségét értékelő eszközrendszer.
Lényeges továbbá hangsúlyozni, hogy ezek a szakmai fejlődést támogató viszszajelzést, értékelést segítő szempontok példa jellegűek: az adott intézmény,
szakmai kör adaptálhatja ezeket, ki is egészítheti, illetve saját értékelőeszközöket
is kidolgozhat a sztenderdek alapján.
A javasolt értékelési eszközök
Az értékelés alapja a pedagógus által összeállított portfólió lehet, mely a
fenti kompetencia szempontjából tartalmazhatja például az alábbi dokumentumokat és az azokhoz kötődő reflexiókat:
o óralátogatási jegyzőkönyvek, óratervek és elemzésük;
o a szülőkkel való kapcsolattartás saját gyakorlatának kialakításról szóló elképzelések írásos dokumentumai elemzéssel;
o saját gyakorlathoz kötött esetelemzések, konfliktuselemzések;
o jegyzőkönyvek szakmai megbeszélésekről, esetelemzésekről
+ elemzés saját szakmai álláspontjáról s annak képviseletéről, és/vagy vállalt szakmai feladatvégzésről készült jegyzőkönyvek + elemzés;
o diákértékelés;
o videofelvétel támogatott felidézéssel + elemzés;
o a jelölt diákokhoz kötődő tevékenységeit mutató eseménynaptár;
diákrendezvényeken készült képek és reflexiók; tanulói interjúk;
szóbeli/írásbeli kifejtés a témában adekvát szakmai tervekről;
o esetleges szakmai publikációi, írásai.
a mentor értékelése
a szakmai partnerek értékelései
önértékelés.
A portfólió értékelését mentor vagy az iskola erre kijelölt szakmai testülete végezheti a jelölt portfóliójára és önértékelésére építve.
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a) A mentor, az oktató értékelési szempontjai
1. Szempontok a portfólió értékeléséhez
Az értékelés szempontja
Tudatosan formált, a szakmai és a helyi igényeknek
megfelelő kapcsolattartási gyakorlat jellemzi a
szülőkkel.
Vannak pedagógiai munkájához kötődő működő
szakmai kapcsolatai iskolán belül és kívül is.
Kezdeményező a szakmai kapcsolatok kialakításában.
Képes a munkája során felmerült feladatokat önállóan elvégezni, és szükség esetén a megfelelő
szakmai partnerrel együttműködni.
Tudatosan törekszik a konfliktusok megelőzésére.
A konfliktusok kezelésekor az érintetteket bevonó,
több alternatívát kínáló megoldás jellemzi.

Értékelési
skála

Kapcsolódó
indikátorok

1

2

3

4

1.

1

2

3

4

2.

1

2

3

4

2.

1

2

3

4

3., 4.

1

2

3

4

5.

1

2

3

4

5.

2. a) Szempontok a szülőkkel való kapcsolattartás elemzéséhez – mentoroknak (1. indikátor)
kölcsönös viszonyra épül;
folyamatos;
több fórumon is lehetőséget nyújt a kapcsolat felvételére, ha szükséges,
alternatív módokat is kínál;
a szülőket differenciáltan kezeli, és szempontjaik megértésére törekszik;
az iskolát és annak közösen vállalt értékeit is képviseli.
2. b) Szempontok a kapcsolattartás elemzéséhez iskolán belül – mentoroknak (2., 3., 4. indikátor)
A tanári tevékenység minden esetben egy szakmai szervezetben értelmezhető, ezért elengedhetetlen, hogy az együttműködés alapvető formáit és módszereit
minden pedagógus elfogadja és gyakorolja. Ez a szempontsor az iskolán belüli
feladatok és folyamatok értelmezésére, a pedagógusok egymás közti kommunikációjára fókuszál.
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Elemzési és megfigyelési szempontok:
A nevelőtestületi értekezleteken kifejti álláspontját, aktív szerepet vállal.
Felelősséget vállal a saját munkaközössége munkájában.
Ismeri az adott szervezet alapdokumentumait, s azzal összhangban cselekszik.
Szakmai kérdéseit vagy egyet nem értését megfelelő fórumokon közvetíti.
Tanárok és nem tanárok közötti információcsere hatékony módszereit
alkalmazza.
Feladatot, szerepet vállal a team-munka során.
Érdeklődést mutat az egyén, illetve a közösség sikerei és kudarcai iránt.

b) Önértékelés
Az önértékelés szempontjai

Értékelési skála

Kapcsolódó
indikátorok

Aktívan és önállóan használom az intézményi
1 2 3 4
3.
fórumokat, átlátom a szervezet működését.
Szerepet vállalok a szervezet különböző szakmai
1 2 3 4
2., 4.
csoportjainak munkájába.
Minden szakmai együttműködésre nyitott voltam, kerestem az együttműködés lehetőségeit
1 2 3 4
2.,4.
iskolán belül és azon kívül is.
A szülőkkel való kapcsolattartás differenciált és
minden szereplő számára elfogadható formáit
1 2 3 4
1.
alakítottam ki.
A szaktárgyi lehetőségeimet kihasználva tudatosan s előre megtervezetten támogatom a diákok
1 2 3 4
6.
kommunikációjának fejlődését.
Tudatosan, tervezetten törekszem az iskolai és az
1 2 3 4
5.
osztálytermi konfliktusok megelőzésére.
Egyéb fontos, az együttműködésre és a szakmai kommunikációra vonatkozó észrevétel:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Kapcsolódó
indikátorok
…………………………………………………………………………………………

Az önértékelés szempontjai

Értékelési skála

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Fejlődési terveim az együttműködésre és a szakmai kommunikációra vonatkozóan:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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