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Bevezető 
 

Az oktatás minőségének javítására irányuló rendszerszintű beavatkozások alapja az 

a megállapítás, mely szerint „az oktatás annyira jó, amennyire jók a pedagógusok”. 

A minőségi oktatás megvalósításához szükséges „jó pedagógusok” biztosításának 

egyik eszköze a pályán lévő pedagógusok támogatása abban, hogy szakmájukat 

tudatosan művelő, autonóm szakemberek legyenek. Ennek meg-valósítását hivatott 

támogatni többek között a szaktanácsadói rendszer megújítása; amely a 

szaktanácsadást olyan rendszerszintű szakmai támogatásként értelmezi, amely 

elősegíti minden egyes pedagógus szakmai professziójának fejlődését.  

Ez a professzió magas szintű elméleti ismeretek mellett a körülményekhez és az 

egyes gyermekekhez, diákokhoz alkalmazkodó korszerű technológiák tudatos 

alkalmazását is magában foglalja. Olyan szakmáról van tehát szó, amit lehetetlen 

tökéletesen elsajátítani a felsőoktatási tanulmányok során. Csupán az elméleti 

ismeretekhez kapcsolódó gyakorlati tudás révén alakul ki az érett pedagógust 

jellemző szakmai bölcsesség, amelyet az egész szakmai életpályán keresztül  

folyamatosan frissíteni kell.  

A gyakorló pedagógusoknak tudatában kell lenniük annak, hogy legfontosabb 

feladatukat, az osztálytermi, csoportszobai folyamatok eredményes irányítását csak 

akkor tudják teljesíteni, ha tudatosan alakítják és folyamatosan fejlesztik szakmai 

rutinjukat. A szakmai tanulás egész életen át tartó folyamatának első szakaszát a 

tudományos igényű leíró jellegű tudás, a fejlődés következő állomását az ok-okozati 

összefüggések megértése és feltárása, míg az érett szakaszt a módszerek tudatos 

alkalmazása és kreatív fejlesztése, illetve a gyakorlatra építő és azt fejlesztő 

kutatás-fejlesztés jellemzi. A szakmai professziónak ez a fejlődése képeződik le a 

pedagógus életpálya egyes szakaszaiban (gyakornok, pedagógus1, pedagógus2, 

mesterpedagógus, kutatótanár).  

A szakmai gyakorlat folyamatos fejlesztésére irányuló szakmai tanulásnak fontos 

eleme a tudatosság erősödése, amelyet elősegít a rutinok folyamatos megkér-

dőjelezése, a gyakorlat elemzése, a kísérletezés és fejlesztés. A szaktanácsadás 

megújulásának egyik meghatározó eleme éppen a pedagógusok szakmai 

professziójának – és ehhez kapcsolódóan – az életpályájukon való előrehaladásának 

a támogatása, amelyhez szakmai alapot és keretet az egyes munkakö-rökhöz 

kapcsolódóan kialakított pedagógiai szintleírások adnak. A kompetenciánként (tudás, 

képesség, attitűd) értelmezett szintleírások alapját a 15/2006. (IV.3.) OM rendelet 

az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről és a 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

adja. 

http://www.ofi.hu/
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1. ábra: Gyógypedagógus kompetenciák 

 

Mivel a szintleírások nyilvánosak, minden szereplő számára útmutatást adnak.  

Az egyes elvárások fejlődését elsősorban a szakmai tudatosság mélyülése, illetve az 

elméleti és a tapasztalati tudásnak az alkotó módon való felhasználása jellemzi. 

Megvalósulásához támpont lehet, hogy az ismeretek meglétére az utal, hogy a 

vizsgált személy elsősorban a Mit? kérdésre tud válaszolni. A szakmai tudatosság 

fejlődése tetten érhető a Miértekre? való válaszadás igényében és képességében, 

illetve a szakmai rutin megkérdőjelezésében. A szakmai professzió legmagasabb 

szintjét a folyamatos kísérletezés, a tényekre alapuló fejlesztés, vagyis a Hogyan? 

kérdésre való válaszolási törekvés jellemzi.  

 

Kompetenciák 

4.  

A gyermek/tanuló 
személyiségének 

fejlesztése, egyéni 
bánásmód érvényesülése 

1.  

Szaktudományos, 
szaktárgyi, tantervi 

tudás 

2.  

Pedagógiai 
folyamatok, 

tevékenységek 
tervezése 

3.  

A gyermek/tanuló 
tanulásának 

támogatása, a 
tanulási folyamatok 

szervezése és 
irányítása 

6.  

Pedagógiai folyamatok és 
tanulók 

személyiségfejlődésének 
folyamatos  értékelése, 

elemzése 

7.  

Kommunikáció és 
szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

5.  
A gyermek- és 

tanulócsoportok, 
közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése  

8.  

Elkötelezettség és 
szakmai 

felelősségvállalás a 
szakmai fejlődésért 
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A gyógypedagógus munkakörre vonatkozó 

pedagógiai szintleírások 
 

Pedagógus II. 

Általános jellemzői 

 

Tapasztalt gyógypedagógus.  

Lehet intézményvezető, munkaközösség-vezető. 

Az életpályaszakasz hossza: akár a pálya végéig is eltarthat.  

Jellemző életkor: 34 év felett. 

 

Elmélyült ismeretekkel, sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

Reális elvárások, stabil énkép, fejlett önismeret jellemzik. 

Igényli a folyamatos fejlődést, a szakmai megújulást. Hatékony csapattag, támogató 

kolléga, aki átlátja az intézményi folyamatokat. 

 

Ebben az időszakban a gyógypedagógus figyelme a napi pedagógiai munka mellett 

már intézményi szinten végzett pedagógiai fejlesztésekre, innovációra irányul.  

Oktató-nevelő munkája tudatos, reflektív. Folyamatos jobbítás, fejlesztés, 

vizsgálódás jellemzi. Tevékenységeiben kiemelt hangsúlyt kap a tudásmegosztás. 

A szervezetnek tudatos tagja. Törekszik intézményi szinten az együttműködésre, 

kölcsönös segítségnyújtásra, tapasztalatainak megosztására. A stratégiaalkotásban, 

a szervezeti kultúra fejlesztésével kapcsolatban önállóan végez munkát.  

Erős a kitekintésre való hajlandósága, a saját munkája, az intézményi működés, az 

oktatáspolitika és a társadalmi folyamatok összefüggéseinek megértésére való 

képessége. 

Az időszak végére professzionális gyógypedagógussá válik, akinek magas szintű 

mesterségbeli tudása jó gyakorlatokban jelenik meg. Tapasztalatai és komplex 

szakmai tudása alkalmassá teszik a többi pedagógus és gyógypedagógus szakmai 

támogatására, illetve szakértői munkára. 

 

 

1. Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 

A tapasztalt gyógypedagógus átlátja a más szaktárgyakkal, műveltségi területekkel 

adódó kapcsolódási pontokat. A pedagógiai célokkal összhangban rugalmasan 

alakítja a tanítási-tanulási stratégiákat, és a tanulói képességeknek megfelelően 

differenciál.  

http://www.ofi.hu/
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Kész a kevésbé tapasztalt kollégák szakmai támogatására.  

Szakmódszertani gyakorlatát folyamatosan elemzi, fejleszti, ezt a szemléletét és 

gyakorlatát megosztja kollégáival is. 

A szakmai munkához és fejlődéshez kapcsolódóan együttműködéseket 

kezdeményez.  

Az intézményen belül szakmai területen (közép)vezetői feladatokat vállal. 

 

 

1.1 Szakmódszertan 

 

Tudás 

 Átfogó elméleti és gyakorlati tudása van a tanulási folyamat 

eredményességére ható általános módszertan, illetve szakmódszertan 

összefüggéseiről.  

 Széleskörű ismeretei vannak a korszerű pedagógiai módszertani eljárásokról. 

 Széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a gyógypedagógiai 

nevelés, oktatás, fejlesztés módszertanáról, gyakorlati ismereteiről, valamint 

az integrált nevelés ismereteiről és eljárásairól, azok alkalmazásának és 

továbbfejlesztésének lehetőségeiről. 

 Tapasztalatokkal átszőtt, komplex ismeretei vannak a választott szakiránynak 

megfelelő célzott nevelési, oktatási, fejlesztési módszerekről, a gondozó-segítő 

eljárásokról, valamint azok alkalmazhatóságáról. 

Képesség 

 Általános pedagógiai és szakmódszertani ismereteit tudatosan alkalmazza 

tanítási gyakorlatában. 

 Széleskörű szakmai tapasztalattal és jártassággal rendelkezik a tanításához 

alkalmazható tanulásszervezési módok, fontosabb módszerek, tanítási és 

tanulási stratégiák hatékony alkalmazása terén. 

 Jártas a korszerű pedagógiai és tanulásszervezési eljárások alkalmazásában. 

 Jártas az egyes pedagógiai módszerek tanulókhoz, tanulócsoportokhoz 

igazítása terén. 

 Képes tantárgy-pedagógiai ismeretei bővítésére és az új eredmények 

beépítésére saját tanítási gyakorlatába. 

 Képes a gyógypedagógiai szakmódszertani ismereteit a speciális- és az 

együttnevelés során, illetve utazó gyógypedagógusként szakszerűen 

alkalmazni. 

 Képes kollégáit támogatni módszertani eszköztáruk folyamatos bővítésében, 

saját fejlesztő eszközök készítésében.  

 Képes kollégát támogatni a tanórán kívüli fejlesztő foglalkozások, szabadidős 

programok szervezésében és lebonyolításában. 

http://www.ofi.hu/
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Attitűd 

 Elkötelezett a tanulócsoporthoz igazított pedagógiai módszerek alkalmazása 

mellett. 

 Elkötelezett módszertani eszköztárának folyamatos fejlesztése mellett. 

 Elkötelezett különböző pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök megisme-

rése és kipróbálása iránt; tudatosan fejleszti módszertani eszköztárát. 

Kollégáit a gyakorlati pedagógiai-pszichológiai ismeretek bővítésére, ezzel 

kapcsolatos készségeiknek fejlesztésére, új lehetőségek megismerésére, 

ösztönzi. 

 Igényli kollégái visszajelzéseit, és kész szakmódszertani támogatást nyújtani 

kollégái számára. 

 Szakmódszertani gyakorlatának folyamatos elemzésén alapuló fejlesztését 

fontosnak tartja, és ezt megosztja kollégáival is. 

 

 

1.2 Szaktárgyi tudás, szaktárgyi integráció, IKT kompetenciák 

 

Tudás 

 Átfogóan ismeri és átlátja a műveltségi területekhez kapcsolódó tantervi 

rendszert, valamint a tantervi és vizsgakövetelményeket. Széleskörűen 

tájékozott a tantárgyak tanulási sajátosságai, megismerési módszerei, 

tananyagstruktúráját illetően, és tudja adekvátan illeszteni, transzformálni 

azokat a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelően. 

 Átfogó ismeretei vannak a műveltségterületek kapcsolatrendszeréről. 

 Átfogó ismeretei vannak a tanulás – tanítás során felhasználható nyomtatott 

és nem nyomtatott információforrásokról, az azokról való tájékozódás 

lehetőségeiről, a digitális tankönyvekről, taneszközökről. 

 Ismeri a sérülésspecifikus segédeszközök alkalmazási lehetőségeit a 

szaktárgyi tudás elsajátításában, a tanulás – tanítás folyamatában. 

Képesség 

 Képes kollégáit támogatni az alkotó információ- és könyvtárhasználatnak, 

valamint az IKT eszközök használatának szaktárgya tanulási – tanítási 

folyamatába való beépítésében.  

 Szaktárgya szaknyelvét készségszinten használja.  

 Rutinos a megismert szaktudományi, továbbá az általános pedagógiai-pszic-

hológiai módszerek, eljárások alkalmazásában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni szaktudományi, szakmódszertani, 

szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásuk hatékony integrálásában. 

 Szakszerűen tudja alkalmazni a tanulás – tanítás folyamatában a sérülésspe-

cifikus segédeszközöket, és képes erre másokat is megtanítani: pl. 

együttnevelésben résztvevő pedagógusokat, szülőket. 

http://www.ofi.hu/
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 Széleskörű tapasztalattal rendelkezik a taneszközök, tanulási források 

értelmezése, felhasználása és továbbfejlesztése terén. Képes kollégáit 

támogatni a tanulás – tanítás során felhasználható nyomtatott és nem 

nyomtatott információforrások, a digitális tankönyvek, taneszközök közötti 

tájékozódásban. 

 Jártas a tanulási-tanítási folyamat során felhasználható nyomtatott és digitális 

tankönyvek, taneszközök és egyéb tanulási-tanítási forrásokat kritikus 

elemzésében, a konkrét céloknak megfelelően kiválasztásában (különös 

tekintettel az információ-kommunikációs technológiára). E téren kollégáit is 

támogatja. 

Attitűd 

 Kész szakmai segítséget nyújtani kollégái számára. 

 Képes alkalmazni a gyógypedagógiai segédeszközöket a modern tanulási 

környezetben, és nyitott arra, hogy ezt megújítsa, összeegyeztesse az IKT és 

egyéb eszköztárral. Kész ezeket a tudásokat megosztani kollégáival, a 

speciális- és az együttnevelésben dolgozó többségi pedagógusokkal. 
 
 

1.3 Szakmai tudatosság 
 

Tudás 

 Átfogó ismeretei vannak azokról a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai 

tényezőkről, amelyek a tanulás-tanítás eredményességét befolyásolhatják. 

 Átfogó módszertani ismeretei vannak az önreflexióval és önkorrekcióval 

kapcsolatban. 

Képesség 

 Képes kollégáit támogatni szaktárgyi, szakmódszertani fejlődésükben. 

 Széleskörű szakmai tapasztalatával képes kollégái támogatására a tudatos és 

felelős pedagógiai döntések meghozatalában. 

Attitűd 

 Elkötelezett a gyermekek/tanulók személyiségének, tudásának és tanulási 

képességeinek folyamatos fejlesztése mellett, és erre ösztönzi kollégáit is.  

 Elkötelezett a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés, valamint a 

gyermekek/tanulók megismerési és alkotási vágyának, önművelési igényeinek 

felébresztése és fenntartása iránt, és kollégáit is erre ösztönzi.  

 Megtalálja és megláttatja a sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók és 

szüleik esetében is az életörömöt, a mindennapok pozitív eseményeit, 

érzéseit, az élet igenlésének lehetőségeit. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületéhez kapcsolódó szakmai és 

tudományos eredményeket, publikációkat. 
 
 

  

http://www.ofi.hu/


 

 
 

 
 

 
9 

 
 
 

GYÓGYPEDAGÓGUS 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 

Pedagógusképzés támogatása 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

Telefon: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235 7202 

www.ofi.hu 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 
 

A tapasztalt gyógypedagógus alternatívákban gondolkodik, differenciált folyamatokat 

tervez, amelyek középpontjában a gyermeki/tanulói tevékenységek állnak. 

Folyamatosan elemzi és értékeli felkészülésének minőségét, hogy a tervezés során 

megfelelő mértékben vette-e figyelembe az oktatást befolyásoló várható feltételeket. 

Munkájában kezdeményező, aktívan részt vesz az intézmény tantervfejlesztési 

folyamatában. 

2.1 A közoktatás jogszabályi környezetének ismerete, a pedagógiai 
program, helyi tanterv alkalmazása 
 
Tudás 

 Részletesen ismeri a pedagógiai és a gyógypedagógiai tevékenységet 

meghatározó dokumentumokat, tantervfajtákat, tantervtípusokat, átlátja 

ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét. 

 Jól ismeri intézménye alapdokumentumait és szabályozóit. 

 Átfogó ismeretei vannak a tananyag-kiválasztás és a rendszerezés 

szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani szempont-

jairól. 

Képesség 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni abban, hogy a tevékeny-

ségek/tananyag súlypontjait, felépítését, közvetítésének logikáját az előírásokkal 

és a pedagógiai célokkal összhangba hozzák, az adott gyermekhez/tanulóhoz, 

csoporthoz/tanulócsoporthoz igazítsák. 

 Magabiztosan tájékozódik a pedagógiai tevékenységet meghatározó 

dokumentumok, tantervfajták, tantervtípusok között, átlátja ezeknek az oktatás 

tartalmi szabályozásában betöltött szerepét, képes aktívan részt venni a helyi 

tanterv készítésének folyamatában. 

 A speciális- és együttnevelés során képes a megfelelő pedagógia folyamatokat 

megtervezni és kivitelezni és ehhez megfelelő differenciált tananyagtartalmat 

fejleszteni. 

Attitűd 

 Vallja, hogy a szabályzó dokumentumoknak fontos szerepük van a szakmai 

munka tervezésében és megvalósításában 
 
 
  

http://www.ofi.hu/
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2.2 Saját pedagógiai tevékenység tervezése 
 

Tudás 

 Átfogó és részletes ismeretei vannak a pedagógiai munka tervezéséről és 

módszertanáról. 

 Átfogóan ismeri és rendszerben látja saját intézményének pedagógiai 

programját, helyi tantervét/nevelési programját és ezek kapcsolatát a Nemzeti 

alaptantervvel/Óvodai nevelés alapprogramjával. 

 Behatóan ismeri intézménye hosszú, közép- és rövid távú terveit. 

 Komplex ismeretei vannak a folyamatszemléletű tervezésről. 

Képesség 

 Pedagógiai munkáját tudatosan és szakszerűen tervezi meg éves szinten, és 

ebben képes a munkaközösség tagjainak is támogatást adni. Fejlett 

önreflexiós képességgel rendelkezik. 

 Széleskörű szakmai tapasztalatával képes támogatni kollégáit a tanítási-

tanulási stratégiák, taneszközök, információforrások, módszerek megvá-

lasztásában. 

 Képes a pedagógiai folyamatokhoz kapcsolódó terveinek folyamatos ellen-

őrzésére, értékelésére, korrekciójára. Pedagógiai tevékenységeinek tervezé-

sekor rendszerszemléletben gondolkodik. 

 Képes kollégáit támogatni a fejlesztőterápiás feladatok megállapításában, a 

legmegfelelőbb eljárások kiválasztásában, az eljárások lebonyolításának 

tervezésében.  

 Széleskörű tapasztalatával képes kollégáit támogatni a személyiségének, 

kompetenciájának és a tanuló szükségleteinek legmegfelelőbb módszerek, 

eljárások kiválasztásában. 

 Járatos a feltételek és a lehetőségek figyelembe vételével történő egyéni 

tanulási folyamatot segítő terv készítésében, és ebben támogatja a 

munkaközösség tagjait is. 

 Képes kollégáit is támogatni a differenciált tanóra-tervezésben. 

 Tervező munkája során rutinosan használja az IKT eszközöket. 

Attitűd 

 Elkötelezett az alapos felkészülés, tervezés a tervszerű munkavégzés iránt. 

 A tervezés során a kollégákkal együttműködik, átfogó ismeretei és nagy 

tapasztalata révén támogatja, irányítja a közös tervezési folyamatot, az adott 

gyerek/tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, 

szociális felkészültség) figyelembe vevő tervezést. 

 Vallja, hogy a tervezés során a gyermekek/tanulók tevékenységét, a tanulási 

folyamatot kell elsősorban szem előtt tartania.  

 Támogatja kollégáit az önreflexiós tevékenységeikben. 

 

http://www.ofi.hu/
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3. A tanulás támogatása 

 

A pedagógus az önszabályozó tanulás kialakítása érdekében a gyermekek és tanulók 

megismert sajátosságaira építve megteremti aktív részvételüket saját tanulási 

folyamatuk tervezésében, eredményességének értékelésében, tanulási motívumaik 

tudatosításában.  

Szükség esetén tanulásfejlesztési tervet dolgoz ki, s széles körű együttműködést 

kezdeményez a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. 

Igyekszik az osztálytermen kívül is komplex tanulási környezet létrehozni, amelynek 

tervezésébe és kialakításába a tanulókat is bevonja.  

Rendszeresen gyűjti az információkat a gyerekek/tanulók tanulásáról, s ezek alapján 

személyre szabott támogatást nyújt a tanulásukhoz.  

A nemzetközi, az országos, a helyi mérések adatait felhasználja a tanulók 

tanulásfejlesztésének és a saját pedagógiai munkájának eredményessége 

érdekében. 

 

 

3.1 Tanuláselmélet, tanulásszervezés, motiváció 

 

Tudás 

 Mély, tapasztalatokkal átszőtt ismeretei vannak a tanulási folyamat 

pszichológiai, biológiai tényezőiről, jellemzőiről, törvényszerűségeiről. 

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik a különböző motivációelméletekről, 

motivációs típusokról, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének 

módszereiről.  

 Széleskörű ismeretekkel és tapasztalati tudással rendelkezik a differenciálás és 

a személyre szabott tanulástámogatás elméletéről és megvalósításának 

módszereiről. 

 Jól ismeri az egyéni tanulási stílusokat fejlesztésének (a tanulás tanításának) 

eszközrendszerét. 

 Birtokában van azoknak a módszereknek, amelyekkel az elkeseredett, a nem 

motivált, a csak bizonyos mértékben fejleszthető sajátos nevelési igényű 

gyermekeket/ tanulókat bevonja a közös munkába. 

Képesség 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a különböző céloknak megfelelő, 

átgondolt stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást, a tanulói aktivitást 

biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési 

képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák 

kiválasztásában, illetve megvalósításában.  

http://www.ofi.hu/
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 Képes a munkaközösség tagjait és az együttnevelésbe bevont többségi 

pedagógusokat támogatni a tanulási-tanítási stratégia meghatározásában; a 

tananyag feldolgozásához a pedagógiai és tanulási céloknak megfelelő oktatási 

folyamat meghatározásában; hatékony módszerek, szervezési formák, 

eszközök kiválasztásában.  

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a tanulási egységekhez, gyermek- 

és tanulócsoportokhoz igazított tervekre épülő tanulásszervezés 

megvalósításában. 

 Rendszeresen információkat gyűjt a gyermekek/tanulók tanulásáról, elemzi 

ezeket, s képes ez alapján személyre szabott tanulási utakat kialakítani a 

csoportszobai, osztálytermi és az azon kívüli tanulásban. Képes a 

munkaközösség tagjait támogatni az egyéni adottságokhoz igazított 

tanulásszervezésben. 

 Feladatadása személyre szabott, sokszínű, élményszerű, tanórán kívüli 

tanulási helyzetekre is kiterjed.  

 Képes a tanulókat megtanítani tanulási motívumaik, érzelmeik tudatosítására, 

megismerésére, interpretálására, kontrollálására és szabályozására. Képes a 

munkaközösség tagjait támogatni különböző tanulási technikák tanításában. 

 Képes kollégát támogatni az ambuláns gondozást, fejlesztést végző, illetve az 

integrált/inkluzív nevelést-oktatást végző közoktatási intézményekben a 

sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók körében a szakirányának 

megfelelő területen egyéni fejlesztési, habilitációs-rehabilitációs feladatok 

ellátására, tanulási technikák megtanításában. 

 Képes a különböző fogyatékossági típusokhoz és annak mértékéhez illeszkedő 

segédeszközöket beépíteni a tanulásszervezési folyamatba és a tanulók 

motivációjába. 

 Képes IKT eszközök segítségével támogatni a tanulók tanulását. 

Attitűd 

 Elkötelezett híve a tanulási képességek fejlesztésének.  

 Elkötelezett a tanulásszervezés azon formái mellett, amelyek a sajátos 

nevelési igényű gyermekek/tanulók egyéni és közösségi fejlesztését biztosítja, 

és amellyel a nem SNI tanulók befogadását erősíti, ezzel a másság 

elfogadását és kirekesztés prevencióját megteremteni. 

 Magatartásával képviseli kollégái körében a változatos módszertani és 

tanulásszervezési, irányítási eljárások alkalmazásának fontosságát. 

 Elfogadja és közvetíti az integrált/inkluzív nevelés létjogosultságát. 

 

 

  

http://www.ofi.hu/
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3.2 Kompetenciafejlesztés 

 

Tudás 

 Átfogó elméleti és tapasztalati tudása van a kulcs- és speciális kompetenciák 

személyre szabott fejlesztésének, fejleszthetőségének lehetőségeiről. 

Képesség 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az egész életen át tartó tanulás 

képességrendszerének megalapozásában, technikáinak gyakoroltatásában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a helyi tanterv, óvodai nevelés 

céljainak, fejlesztési követelményeinek a saját pedagógiai munkájukban 

történő érvényesítésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az együttműködő tanulásszervezés 

eredményes megvalósításában.  

 Képes kollégáit támogatni a differenciált egyéni és kis csoportos fejlesztés 

tervezésében és megvalósításában.  

Attitűd 

 Magatartásával képviseli az egész életen át tartó tanulás fontosságát. 

 Fontosnak tartja a gyermeki/tanulói tevékenységekre alapozott nevelő-oktató 

munkát. 

 Fontosnak tartja az életkori-, egyéni- és csoportsajátosságoknak megfelelő 

aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, 

módszerek alkalmazását.  

 Elkötelezett híve az iskolai és az „iskolán kívüli” tudás magas szintű 

integrációjának. 

 Elkötelezett híve a tanulói képességek és készségek fejlesztésének, attitűdök 

formálásának. 

 Elfogadja a sajátos nevelési igényből adódó különbözőségeket, és a 

kompetenciafejlesztést ennek alapján, reális értékek mentén szervezi. 

 

 

3.3 A tanulói szükségletekre építő (adaptív) tanulási környezet 

 

Tudás 

 Széleskörű és alapos ismeretekkel, tapasztalati tudással rendelkezik a tanulói 

szükségletekre építő (adaptív) tanulási környezet, az adaptív tanulásszervezés 

területén. 

 Komplexen értelmezi a tanulást támogató tanulási környezet feltételeit, nemcsak 

a pedagógusok, de az egész (szűkebb és tágabb) közösség által meghatáro-

zottnak. 

 Jól tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-

oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben.  

http://www.ofi.hu/
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 Széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a kapcsolatteremtés és a 

bizalom oktatási folyamatban betöltött meghatározó szerepéről.  

 Tisztában van az együttműködés és a versengés tanulásra gyakorolt hatásaival, 

előnyeivel és hátrányaival. 

 Jól ismeri a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus 

szükségleteit a tanulási környezet alakításában. 

Képesség 

 Rutinosan és tudatosan teremt adaptív tanulási környezetet mind a speciális, 

mind az együttnevelés során. 

 Képes a munkaközösség tagjait is támogatni a nyugodt, biztonságos és az 

eredményes tanulást támogató tanulási környezet kialakításában. 

 Képes a munkaközösség tagjait is támogatni a tanulás külső (tárgyi-fizikai) és 

belső (érzelmi) feltételeinek, az együttműködés tanulásra gyakorolt előnyeinek és 

hátrányainak figyelembe vételében. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni olyan légkör megteremtésében, ahol a 

hibázás és annak javítása a tanulási folyamat természetes része. 

 Képes kollégáit támogatni olyan el- és befogadó nevelési környezetet 

kialakításában, amelyben a gyerekek/tanulók értékesnek, elfogadottnak 

érezhetik magukat. 

Attitűd 

 Vallja, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a 

gyerekek/tanulók egyéni igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit.  

 Fontosnak tartja a formális, nem formális és informális úton, tanulási 

környezetben szerzett tudás összekapcsolását. 

 A gyermekek/tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartja. 

 

 

4. A gyermek/tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése 

 

A gyermeki/tanulói személyiségfejlesztésben, az egyéni bánásmód érvényesítésében 

tudatosság, tervszerűség, kollégáival való együttműködés jellemzi az e szakaszban 

lévő pedagógust. 

A személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép- és hosszú távú 

fejlesztési terveket készít és valósít meg. 

Elmélyült általános- és gyógypedagógiai, pszichológiai és szociológiai tudása, 

valamint szakmai tapasztalatai alapján a pedagógiai problémákat felismeri, 

megoldásukra különböző alternatívákat dolgoz ki. A megfelelő alternatíva 

kiválasztásába bevonja kollégáit is. 

http://www.ofi.hu/
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4.1 Általános fejlődéslélektan, pedagógia, szociológia 

 

Tudás 

 Széles körű elméleti ismeretekkel rendelkezik az általános- és 

gyógypedagógiai pszichológiának, az általános- és a gyógypedagógiának, a 

szociológiának a személyiség sajátosságaira és a sérülésspecifikus fejlődésére 

vonatkozó nézeteiről, a szocializációról és a perszonalizációról. 

 Ismeri a tanulás-tanítás folyamatának eredményességét befolyásoló 

tényezőket. 

 Széles körű ismeretei vannak a speciális- és az együttnevelés 

megvalósításában a gyógypedagógiai, illetve utazó gyógypedagógiai 

területeket illetően. 

 A gyermek/tanuló fejlesztésére, a gyermeki/tanulói fejlődés segítésére 

vonatkozó elméleti és módszertani tudása elmélyült. 

 

Képesség 

 Képes a tanulók személyiségfejlesztését a helyzethez illeszkedő egyéni 

fejlesztési terve alapján megvalósítani, és ez irányú tudását megosztani 

kollégáival, valamint utazó gyógypedagógusként a többségi intézményekben 

dolgozó pedagógusokat támogatni az SNI tanulók szakszerű ellátásban, 

együttnevelésében. 

 Széleskörű szakmai tapasztalatival eredményes partnere a tanulók egyéni 

szükségleteit figyelembe vevő fejlesztő programokat megvalósító szakmai 

együttműködéseknek. 

 Képes a kollégáival együttműködve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, 

amelyek a gyermekek/tanulók egyéni szükségleteit figyelembe véve segítik elő 

az értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődést és az egészséges életvitel 

kialakítását. Képes felkészíteni a fogyatékosság mértékének megfelelően a 

gyermekeket/tanulókat a társadalmi integrációra, az önkiszolgálásra, a 

szűkebb és tágabb környezettel való együttműködésre. 

 Képes kollégáit támogatni a gyermekek/tanulók személyiségének fejlesztésével 

kapcsolatos szakmai önreflexiók és önkorrekciók terén. 

 Rendelkezik a választott szakirányának megfelelő gyógypedagógusi 

tevékenységek végzéséhez szükséges magas szintű együttműködési, 

kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel.  

Attitűd 

 Világos, letisztult pedagógiai nézetekkel rendelkezik, fontosnak tartja kollégái 

pedagógiai nézeteinek megismerését. 

 Magatartásával képviseli a gyermeki/tanulói világ megismerésének 

fontosságát. 

 Magatartásával kollégáinak is a tisztelet, a bizalom, a szolidaritás, az 

empátia és az elfogadás értékeket közvetíti.  

http://www.ofi.hu/
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 Együttműködik kollégáival tanulói személyiség autonómiájának 

kibontakozásában. 

 

 

4.2 Gyermek- és tanuló-megismerési technikák, egyéni bánásmód 
 

Tudás 

 Széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a gyermek/tanuló-meg-

ismerésről. 

 Széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a gyermeki/tanulói 

fejlesztés különböző területeiről, a gyermeki/tanulói fejlődés segítésének 

módszereiről. 

 Gyakorlati tapasztalattal átszőtt ismeretekkel rendelkezik a sérülések, 

akadályozottságok felismerésének, differenciálásának kritériumait illetően. 

 Széleskörű tudással rendelkezik a fogyatékossági terület jellemzőiről, a 

sajátos pszichés, érzelmi megnyilvánulásokról, a sajátos viselkedés hátteréről. 

Képesség 

 Képes kollégái támogatására a választott szakirányhoz tartozó 

gyermekek/tanulók szakszerű fejlesztésére, nevelésére, illetve a 

közoktatásban a speciális szakiskolákban, a képességfejlesztő szakiskolákban, 

a fejlesztő iskolákban tanuló gyermekek/ diákok nevelésére, oktatására és 

valamennyi korosztály egyéni fejlesztésére, habilitációjára, rehabilitációjára. 

 Képes kollégái támogatására a fogyatékossági terület jellemzőinek, a sajátos 

pszichés, érzelmi megnyilvánulásoknak, a sajátos viselkedés hátterének 

felismerésében. 

 Képes kollégái támogatására a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók, 

egyéni fejlesztési, habilitációs-rehabilitációs feladatainak ellátásában, tanulási 

technikák megtanításában.  

 Képes a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakvéleményhez 

igazított fejlesztési folyamatot megtervezni és véghezvinni egyéni és 

közösségben történő fejlesztés során, és ezekhez kollégái számára szakmai 

támogatást biztosít. 

 A tanítás folyamán a fogyatékosság jellegétől függően speciális segéd-

eszközöket használ, és megtanítja a használatukat a többségi iskolában 

dolgozó, az együttnevelésben érintett pedagógusoknak és az érintett 

szülőknek.  

 Széleskörű szakmai tapasztalatával képes kollégáit támogatni a gyermekek/ta-

nulók személyiségének fejlesztésében és a praktikus ismeretek oktatásában. 

képes segítséget nyújtani a sérülés súlyosságához igazodó fejlesztési célok 

elérésében: pl. az önálló életvezetéshez, önkiszolgáláshoz, a közvetlen 

környezettel történő kapcsolatkiépítéshez. 

Attitűd 

http://www.ofi.hu/
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 Fontosnak tartja magatartásával közvetíteni, hogy minden egyes 

gyermek/tanuló értékes, fejleszthető. 

 Fontosnak tartja a gyermeki/tanulói egyéni fejlesztést segítő módszerek, az 

adaptív tanulásszervezés az együttnevelés és az esélyegyenlőség, az egyenlő 

hozzáférés biztosítását és annak megismertetését kollégáival a szűkebb és 

tágabb környezettel. 

 Elfogadja a különbözőségeket és azt, hogy mindenki fejleszthető. 

 

 

4.3 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók felismerése, fejlesztése 

 

Tudás 

 Ismeretei alapján magabiztosan tájékozódik a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek/tanulók felismerését, fejlesztését támogató jogszabályok, 

szakirodalmak és intézményrendszerek között. 

Képesség 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a szakiránynak megfelelő 

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben, csoportokban, osz-

tályokban (speciális óvoda, speciális tantervű általános iskola, előkészítő és 

speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola valamint együtt-

nevelő intézmények) az óvodai nevelés, valamint az általános iskola 1-8. 

évfolyamán a nevelési és valamennyi műveltségi terület oktatási feladatainak, 

speciális szakiskolában készségfejlesztő feladatok, diákotthonban, 

gyermekotthonban emellett általános nevelői feladatok ellátásában. 

 Képes kollégát támogatni speciális nevelési, fejlesztési szükségletek 

megállapításában, gyógypedagógiai diagnózis készítésében.   

 Képes kollégát támogatni a korrekt, teljes körű tájékoztatás 

megvalósításában. 

Attitűd 

 A szülőkkel való folyamatos együttműködés fontosságát képviseli. 

 Elfogadó attitűdjét határozottan képviseli, és másokat is erre ösztönöz. 

 

 

5. A gyermek- és tanulócsoportok, közösségek alakulásának segítése, 

fejlesztése 

 

A pedagógus az általa elvégzett felmérések adataira alapozva tudatosan és számos 

módszerrel élve szervezi a gyermeki/tanulói közösségeket. A tanulókat bevonja 

nemcsak az iskolai, hanem az iskolán kívüli közösségalakító munkába is. 

Támogatja kollégái multi- és interkulturális kompetenciáinak fejlődését. 

 

http://www.ofi.hu/
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Gyermek/tanulócsoportok működtetése 

 

Tudás 

 Átfogó tudással és rálátással rendelkezik a társadalmi és csoportközi 

folyamatokról, a demokrácia működéséről, az enkulturációról és a 

multikulturalizmusról. 

 Széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a csoport, a 

csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális 

sajátosságairól. 

 Széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a csoportok és a 

gyermekek/tanulók társas helyzetének megismerésére vonatkozó fontosabb 

eljárásokról, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai 

módszerekről. 

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik a befogadó tanulási környezet kialakítására, 

az egyes gyermekek/tanulók esélyeinek növelésére, a közösség alakítására, 

fejlesztésére vonatkozó jogszabályok, lehetőségek és módszerek terén. 

Képesség 

 Jártas a csoportok és a tanulók társas helyzetének megismerésére vonatkozó 

fontosabb eljárások, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai 

módszerek alkalmazásában. 

 Képes kollégáival együttműködni a közösségi nevelés területén.  

 Saját, valamint intézménye működésének fejlesztése érdekében fel tudja 

használni azokat a dokumentumokat, amelyek a gyermekek/tanulók 

esélyeinek növelését támogatják. 

 Képes a tanulókat az iskolán kívüli közegben is bevonni társadalmi, közösségi 

kezdeményezésekbe.  

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni abban, hogy a csoportszobán, az 

osztálytermen belül és kívül is olyan elfogadó és befogadó nevelési 

környezetet alakítsanak ki, amely alkalmas az egyes gyermekek/tanulók 

esélyeinek növelésére, a közösség kialakítására, fejlesztésére. 

 Képes a tanulók együttműködése támogatásában segítséget nyújtani 

kollégáinak. 

 Alkalmazza a közösségalakítás és –építés on-line formáit és eszközeit. 

Attitűd 

 Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, 

segítőkészség jellemzi.  

 Magatartásával is képviseli kollégái között az integrációt és inklúzió iránti 

elkötelezettségét. 

 Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt. 

http://www.ofi.hu/
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 Vallja a kis csoportos fejlesztés létjogosultságát. 

 Elkötelezett a heterogén összetételű csoportok fejlesztése iránt, és elzárkózik 

a kirekesztés minden formájától. 

 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek/tanulók 

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

 

Értékelő tevékenysége tanulás- és tanulóközpontú, amely hatékonyan segíti az 

egyes tanulók személyes fejlődését. 

Tanulóinak/a gyerekeknek és saját munkájának értékelése során is célja az állandó 

önfejlesztés. 

Saját, pedagógus társai és az intézmény mérési, értékelési tevékenységének javítása 

érdekében kezdeményező és irányító szerepet vállal. 

6.1 A pedagógiai folyamatokhoz illeszkedő értékelés 

 

Tudás 

 Mély, tapasztalatokkal átszőtt ismeretekkel rendelkezik az értékelés 

funkcióját, folyamatát, formáit, módszereit, valamint az értékelési és 

mérésmetodikai szabályokat illetően. 

 Széleskörű, tapasztalatokkal átszőtt ismeretei vannak a diagnosztikus, 

formatív és szummatív mérés-értékelés elméletéről, eszközrendszeréről a 

tanulásszervezés és az egyéni tanulási út biztosításában. Tisztában van a 

tanulás, tanítás és értékelés komplex összefüggéseivel, adott esetben az 

ellentmondásokkal is. 

Képesség 

 Tapasztalatai alapján képes kollégáit támogatni az értékelés különböző 

céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek 

meghatározásában, az értékelés elvégzésében és az eredmények 

felhasználásában. 

 Alkalmas a pedagógiai értékelési eszközök szakszerű, változatos, komplex 

használatára, önálló eszközök elkészítésre, és képes ebben kollégáit is 

támogatni. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni abban, hogy figyelembe vegyék az 

értékelés hatásait a pedagógiai folyamat szabályozásában, a tanulók 

személyiségfejlődésében és önértékelésében. 

 Széles körű szakmai tapasztalatával képes a munkaközösség tagjait támogatni 

a differenciálás és individualizálás szempontjainak figyelembe vételében az 

értékelés során. 

http://www.ofi.hu/
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 A tanulási-tanítási folyamat során rendszeresen ad visszajelzést a tanulóknak, 

és ebben a munkaközösség tagjait is képes támogatni. 

 Visszajelzései világosak, pontosak, egyértelműek és szakszerűek. 

 Széleskörű szakmai tapasztalatával képes kollégáit is támogatni a 

gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésében. 

Attitűd 

 Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett. 

 Értékelésében elkötelezett a pozitív megerősítés iránt. 

 Tapasztalatból is tudja, hogy a pedagógus által végzett értékelés hatással van 

a gyermek/tanuló személyiségfejlődésére, ezért a gyermeke/tanulók 

értékelése során körültekintően jár el, mérlegeli az értékelésnek az adott 

tanulóra gyakorolt hatásait. 

 Pedagógiai gyakorlatában fontosnak tartja a rendszeres, folyamatos a 

visszacsatolást. 

 

6.2 A gyermekek/tanulók szakszerű mérése, az adatokra épülő fejlesztése 
 

Tudás 

 Széleskörű és alapos, tapasztalatokkal is átszőtt tudása van arról, hogy a 

különböző eszközök a gyermeki/tanulói teljesítmény mely területein 

alkalmazhatók ellenőrzésre, értékelésre. 

 Széleskörű ismeretei vannak a fejlesztő értékelés lehetőségeiről. 

Képesség 

 Képes a diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelés eljárásait 

rutinszerűen alkalmazni, és ebben kollégáit és az intézményen kívüli szakmai 

közösségek tagjait is támogatni. 

 Széleskörű szakmai tapasztalata alapján képes a munkaközösség tagjait 

támogatni a gyermekek/tanulók önértékelésének fejlesztésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni abban, hogy hozzásegítsék a 

gyermeket/tanulót saját teljesítménye, a társak, a csoport, a felnőttek és az 

események reális értékeléséhez. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az egyértelmű, jól strukturált 

követelmény megfogalmazásban. 

 Folyamatos értékelő tevékenységet végez a rábízott gyermek/tanuló 

fejlődésének figyelemmel kísérése, illetve a saját munkája eredményes-

ségének felülvizsgálata céljából. A kapott eredmények alapján korrekciós 

tevékenységet indít.   

 Képes támogatni kollégáit a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók 

sérülésspecifikus egyediségéhez illeszkedő visszajelzések adásában. 

Attitűd 

http://www.ofi.hu/
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 Meggyőződése, hogy minden gyermek/tanuló fejleszthető. 

 Elkötelezett saját mérési-értékelési gyakorlatának folyamatos fejlesztése iránt. 

 Az értékelés során egyre nagyobb fontosságot tulajdonít a gyermekek/tanulók 

ön- és társértékelésének, amelynek segítségével az egészséges önértékelés és 

az önszabályozó tanulás felé orientálja őket.  

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

A pedagógus szakmai munkája során tudatosan épít az egymástól tanulás 

lehetőségeire, a szakmai párbeszédek eredményeire. Kezdeményező szerepet vállal 

a tudásmegosztásban. Rendszeresen értékeli, támogatja kollégái szakmai fejlődését. 

Széles körű szakmai kapcsolatrendszert épít ki. 

Szakmai kérdések megbeszélésére ösztönöz, kezdeményező szerepet vállal. 

 

7.1 Kommunikáció 
 

Tudás 

 Átfogó – a tapasztalatai által megerősített – ismeretekkel rendelkezik a 

személyközi –és csoportkommunikáció korszerű elméleteiről, a pedagógiai 

kommunikáció sajátosságairól. 

 Széles körű, tapasztalatokkal megerősített ismeretei vannak az egyén és a társas 

környezet kölcsönhatásaival kapcsolatban. 

 Gyakorlattal alátámasztott tudása van az eredményes kapcsolatteremtésről és 

kapcsolattartásról. 

 Ismeri az alapvető érvelési technikákat, meggyőzési stratégiákat. 

 Ismeri a kölcsönösség és a konstruktív kommunikáció sajátosságait. 

 Ismeri a kommunikáció személyiségfejlődésben betöltött szerepét. 

 Szakterületén ismeri az online szakmai fórumokat, információforrásokat. 

Képesség 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a szakszerű, érthető, nyílt, 

magabiztos és hiteles szakmai kommunikációjukban. 

 Képes a munkaközösség tagjait érzékenyíteni az értő figyelemre épülő hiteles, 

meggyőző és nyílt kommunikációra. 

 Képes kollégáit is támogatni a szülőknek gyermekük fejlődéséről, 

eredményeiről szóló érdemi tájékoztatásban. 

 Kimagasló szintű kommunikációs képességekkel, készségekkel rendelkezik. 

 Személyre szólóan és adekvát módon kommunikál (szókincs, beszédtempó, 

artikuláció stb.). 

Attitűd 

http://www.ofi.hu/
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 Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, megnyilatkozásaiért, cselekedeteiért. 

 Vallja az értő figyelem fontosságát az emberi kapcsolatokban 

 Szakmai és emberi kapcsolataiban fontosnak tartja a rendszeres, hiteles és 

nyílt kommunikációt. 

 Tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek sajátjától eltérő 

véleményét, módszereit, kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával 

ad hangot. Nem legyőzni, hanem meggyőzni szeretné kommunikációs 

partnereit. 

 

 

7.2 Szakmai együttműködés 
 

Tudás 

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő 

különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés 

formáiról, módjairól. 

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik arról, hogy a szülők, a különféle 

szakemberek, szakmai intézmények hogyan segíthetik, befolyásolhatják 

pedagógiai munkáját. 

 Alapos – a tapasztalatai által megerősített – ismeretei vannak a team 

munkáról, a hatékonyan működő csoport jellemzőiről. 

 Az egyén és a társas környezet kölcsönhatásáról, kapcsolatairól megbízható 

tudása van. 

 Tisztában van a közvetlen és közvetett partner fogalmával, tudja, hogy 

intézményének kik a partnerei. 

Képesség 

 Gyógypedagógusként, utazó gyógypedagógusként tudatosan alkalmazza, 

szervezi, megvalósítja azokat az együttműködési formákat az adott szakmai 

szolgáltatási területeken, amelyek biztosítják az együttműködési kereteit, 

amelyek segítik a gyermekek, tanulók optimális fejlesztését, habilitációját, 

rehabilitációját. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a kölcsönös tiszteletre és bizalomra 

épülő szakmai kapcsolatrendszer megteremtésében, az együttműködési elvek 

és formák közös kialakításában, elfogadtatá-sában. 

 Kezdeményező a különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. 

projektoktatás, témanap) együttműködő megvalósításában. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni az egymástól tanulásban. 

 Ismeri azokat a lehetőségeket, módszereket, eszközöket, melyekkel az 

intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogathatja az általános 

gyógypedagógiai segítségnyújtás, a tanácsadás, a fejlesztés, a gondozás, a 

rehabilitáció és más szakemberekkel való együttműködés terén. 

http://www.ofi.hu/
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 Jártas a súlyosabb sérülések, akadályozottságok esetében a további segítség 

szervezéséhez szükséges tevékenységekben. 

 Multidiszciplináris környezetben, teamben dolgozik, kapcsolatot tart 

kollégáival, tájékoztatja őket döntéseiről, konzultál velük. 

Attitűd 

 Pedagógiai helyzetekben együttműködő, ugyanakkor asszertív, segítő 

kommunikációt alkalmaz. 

 Vallja, hogy a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen a rendszeres 

együttműködés, az egymástól tanulás. Tudatosan törekszik saját szakmai 

tapasztalatai megosztására. 

 Fontosnak tartja kikérni kollégái véleményét saját tanítási gyakorlatáról. 

 Törekszik a kölcsönös tiszteletre, bizalomra épülő kapcsolatok kialakítására. 

 Ha olyan feladattal, helyzettel kerül kapcsolatba, amely meghaladja 

kompetenciáját, megbeszéli egy olyan kollégával, aki rendelkezik a szükséges 

képzettséggel, tapasztalattal, szükség esetén vállalja és biztosítja a 

szupervíziót, vagy gondoskodik megfelelő szakmai segítségről. 

 Társintézményekkel, azok képviselőivel kollegiális, nyitott, együttműködő. 

 

7.3 Problémamegoldás, konfliktuskezelés 
 

Tudás 

 Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a konfliktus fogalmáról, 

lehetséges okairól, típusairól.  

 Széles körű ismeretei vannak a konfliktus-megelőzési, konfliktuskezelési 

technikákról és módszerekről. 

Képesség 

 Képes kollégáit támogatni az előítéletességen alapuló megnyilatkozások 

felismerésében és szakszerű kezelésében. 

 Széleskörű szakmai tapasztalatával képes kollégáit támogatni az iskolai és 

osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni a gyermekek/tanulók egyéni 

élethelyzetéből adódó – a közösségben megmutatkozó – konfliktusok hátterének 

feltárásában. 

 Képes kollégáit támogatni a konfliktuskezelési technikák alkalmazásában. 

 Szakmai tapasztalatával támogatja a munkaközösség tagjait abban, hogy 

egymás elfogadására és tiszteletére, együttműködésre neveljék a 

gyerekeket/tanulókat. 

 Képes kollégája számára a tevékenységével kapcsolatos személyes problémák 

vagy konfliktusok esetén szakmai segítséget nyújtani. 

Attitűd 

http://www.ofi.hu/
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 Fontosnak tartja, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása illetve 

megoldása érdekében szakmai segítséget nyújtson kollégáinak. 

 Fontosnak tartja, hogy kollégáit az értékek sokféleségének elfogadására, 

mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására 

ösztönözze. 

 Elkötelezett a resztoratív technikával történő konfliktuskezelés iránt. 

 Törekszik a konfliktusok megelőzésére, a prevenciós szemléletet képviseli, és 

ezt közvetíti a gyermekek, diákok, a kollégái, az érintett szülők számára is. 

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

A pedagógus tudatában van az óvodák, az iskolák és a pedagógusok társadalmi 

felelősségének.  

Állást foglal, párbeszédet kezdeményez az ezek szervezeti életét, a pedagógusokat, 

oktatást érintő kérdésekben. 

Kezdeményező, aktív szerepet tölt be az nevelési-oktatási problémák 

értelmezésében, a problémamegoldásban.  

Tudatosan alkalmaz kiégést megelőző technikákat.  

Aktív szerepet vállal az intézményi kutatási, fejlesztési projektek, pályázatok 

tervezésében, megvalósításában, az eredmények dokumentálásában és 

publikálásában.  

Tudatosan vállalja pedagógusi hivatását. 

 

 

8.1 Szakmai önállóság, személyes felelősség 
 

Tudás 

 Komplex ismeretei vannak a választott szakirányának megfelelő 

tudományterületeket megalapozó nézetekről. 

 Tudja, milyen lehetőségei vannak elméleti és gyakorlati tudása fejlesztésére. 

 Átfogó ismeretei vannak az egész életen át tartó tanulás szerepéről, 

feltételeiről. 

 Átfogó ismeretei vannak a reflektív gondolkodással kapcsolatban. 

 Ismeri a pedagógus életpályát és az azon történő előrejutás feltételeit és 

lehetőségeit. 

 Átfogó ismeretei vannak a pedagógus és a gyógypedagógus szakma jogi és 

etikai szabályairól, normáiról. 

 Átfogó ismeretei vannak a szakirányához és gyógypedagógusi hivatásához 

kötődő információs forrásokról, szervezetekről. 

http://www.ofi.hu/
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 Komplex ismeretei vannak a pedagógus életpályáról, a szakmai fejlődés 

lehetőségeiről. 

 Átfogó ismeretei vannak a lelki egészség megőrzésének elméletéről és 

gyakorlati módszereiről. 

 Alapos, tapasztalatokkal átszőtt ismeretei vannak a gyógypedagógiai 

kutatások és fejlesztésekről, valamint innovációkról. 

Képesség 

 Átfogó ismeretei vannak a kirekesztés és szegregáció hátrányairól és 

pszichológiai, szociálpszichológiai kutatási eredményeiről. 

 Saját és kollégái önismeretének fejlesztése érdekében kezdeményezi az ön- és 

társreflexióra alkalmat adó szituációkat. 

 Támogatja a munkaközösség tagjait pedagógiai gyakorlatuk folyamatosan 

elemzésében, értékelésében és fejlesztésében. 

 Képes személyes és pedagógiai céljai elérése érdekében cselekedni, 

ugyanakkor a munkaközösség tagjait is támogatni szakmai szerepvállalásuk 

meghatározásában, pedagógiai céljaik elérésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait is támogatni pedagógiai tapasztalataik és 

nézeteik reflektív értelmezésében, elemzésében, értékelésében. 

 Képes a munkaközösség tagjait támogatni szakmai szerepvállalásuk 

meghatározásában. 

 Képes saját pedagógiai gyakorlatához kapcsolódó vizsgálódást, kutatást 

indítani, a kapott eredményeket felhasználni. 

 Rendelkezik a választott szakirányának megfelelő gyógypedagógiai 

tevékenységek végzéséhez szükséges magas szintű felelősségtudattal, 

önismerettel. 

Attitűd 

 Tudatos önismereti, önfejlesztési tevékenységet folytat. 

 Nyitott mások pedagógiai véleményének megismerésére. 

 Vallja az egész életen át tartó tanulás nélkülözhetetlenségét. 

 Elkötelezett a folyamatos szakmai és önfejlődés iránt, és kollégáit is erre 

ösztönzi. 

 Kész változtatni, változni. 

 Pedagógusi magatartása, munkavégzése példaadó. Kész kollégáinak szakmai 

támogatást nyújtani. 

 Fontosnak tartja a testi-lelki egészség megőrzését a pedagógus munkában, és 

ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek fogadására és felhasználására. 

 Nevelő-oktató és fejlesztő munkájáért felelősséget vállal. 

 Hisz a példamutatás erejében.  

 Fontosnak tartja az önvizsgálatra és mások visszajelzéseire épülő folyamatos 

szakmai fejlődést. 

http://www.ofi.hu/
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 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 

 Vallja, hogy a magánélet harmóniája meghatározó a pedagógus életpályán. 

 Rendelkezik személyes pályaképpel, ars poetikával; önmaga számára 

megfogalmazza személyes és szakmai céljait, ezek megvalósításáért 

tudatosan cselekszik.  

 
 
8.2 Felelősség a szervezetért 
 

Tudás 

 Átfogó ismeretekkel rendelkezik saját intézménye kulcsfontosságú 

folyamatairól, eredményességéhez kapcsolódó indikátorrendszeréről. 

 Szervezetfejlesztési ismeretei elmélyültek. 

 Alaposan ismeri az intézményi munka során használható minőségfejlesztési 

eszközöket, módszereket. 

 Ismeri az együttnevelés szervezeti megvalósulásának feltételeit, rendszerét. 

Képesség 

 Képes az intézmény fejlesztését, eredményességének javítását célzó 

folyamatokban való aktív részvételre, koordinációra, team-vezetésre. 

 Kezdeményező az intézményi munka minőségét, eredményességét 

meghatározó folyamatok fejlesztésében, az innovációs folyamatokban. 

 Kezdeményező a nevelő-oktató munka fejlesztését célzó vizsgálódások, 

kutatások indításában. 

 Képes online szervezeti kommunikációra. 

Attitűd 

 Elkötelezett a minőség, a folyamatos fejlesztés és az innovációs tevékenység 

iránt. 

 Igényli a szülők, a tanulók és az intézménnyel kapcsolatban álló partnerek 

véleményének megismerését, az együttműködésüket. 

 Igényli a szabályozottságot a szervezet működésében. 

 Képviseli intézménye hitvallását.  

 Vallja, hogy a szervezetnek fontos, a szervezeti eredményességet befolyásoló 

tagja.  

 Fontosnak tarja a helyi vizsgálódások, kutatások szerepét a nevelő-oktató 

munka folyamatos fejlesztésében. 

 Intézményen kívüli viselkedésével, kommunikációjával is kiáll a fogyatékkal 

élők jogaiért, érdekeiért, az esélyegyenlőség megvalósulásáért.   

 Társadalmi érzékenység, közösségi felelősségérzet és feladatvállalás jellemzi. 

 

 

  

http://www.ofi.hu/
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Felhasznált irodalom  
 

 

1. Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(H)ÁLÓ 

programban elkészült kompetencia-leírások, kézirat 

2. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei szerk. Kotschy Beáta 

Eger, 2011 TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0002 

3. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek Nemzetközi áttekintés 

szerk. Falus Iván Eger, 2011, TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0002 

 

§ 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és 

kimeneti követelményeiről 

§ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

§ Az emberi erőforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről 

§ 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és 

az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 

§ 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről  
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