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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 I. 

 

Általános jellemzői 

 

Önállóan dolgozó gyógypedagógus.  

Lehet osztályfőnök, vizsgáztató tanár. 

Az életpályaszakasz hossza: 6-9 év.  

Jellemző életkor: 25-33 év. 

 

Alapos szakmai ismeretek, gazdag módszertani eszköztár, jellegzetes szakmai 

arculat, kiforrott pálya- és jövőkép jellemzik. 

Aktív tagja a Nevelő/tantestületnek.  Nyitott, empatikus a kollégáival, a gyerme-

kekkel/diákokkal és a szülőkkel. 

Lelkes és elhivatott; érdeklik a szakmai kihívások, kész a megújulásra, a folyamatos 

fejlődésre. 

 

A pedagógusképzés során megszerzett korszerű elméleti ismereteihez a gyakornoki 

időszak szakmai tapasztalatai kapcsolódnak, így ismeretei mélyebbé, tevékenységei 

tudatosabbá válnak. 

Ebben az időszakban a pedagógus figyelme elsősorban a napi pedagógiai munkára, 

illetve az osztály, csoport szinten végzett pedagógiai fejlesztésre irányul. Önállóan 

dolgozik, és önállóan reflektál munkájára. A szakmai önértékelési képessége 

folyamatosan fejlődik.  

Érti intézményének mint szervezetnek a működési mechanizmusát. Beilleszkedett a 

nevelő/tantestületbe, aktívan bekapcsolódik az óvoda/iskola életébe, a neve-

lésen/tanórán kívüli programokba. 

Szakmai világa tágul, szakmai kapcsolatai túlmutatnak intézménye keretein, 

érdeklődik különböző szakmai közösségekben történő együttműködések iránt. 

Az időszak végére széleskörű mesterségbeli tudással rendelkezik. Kialakulnak azok a 

vezetői kompetenciái, amelyek a gyermek/tanulóközösségek irányítása mellett 

lehetővé teszik számára a Pedagógus II. fokozatban a felnőtt közösségek irányítását, 

a vezetői munkába – munkaközösség, iskolavezetés, érettségi vizsgabizottság – való 

bekapcsolódást is. 
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1. Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 

A gyógypedagógus komplex általános- és gyógypedagógiai, tantárgyi és módszertani 

tudással rendelkezik. Biztonsággal tájékozódik a munkáját támogató informá-

cióforrások között, és használja az IKT eszközeit. 

Pedagógiai gyakorlatában különböző tanulásszervezési eljárásokat, módszereket, 

tanulási stratégiákat alkalmaz.  

Az óvodai nevelést, illetve az egyes tananyagrészek tanítási-tanulási folyamatát a 

tanulók előzetes tudására építi. 

Tudása és tapasztalatai birtokában a tananyag sokoldalú bemutatása mellett, az 

egyes tanulók szükségleteit figyelembe véve olyan (adaptív) tanulási környezetet 

alakít, amelyben eredményesen fejlődik a gyermekek/tanulók gyakorlatban is 

alkalmazható tudása. 

Tudatosan fejleszti a szaktárgyához kapcsolódó speciális kompetenciákat, átlátja a 

kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségeit. 

 

 

1.1 Szakmódszertan 
 

Tudás 

 Elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a tanulási folyamat eredményes-

ségére ható általános módszertan, illetve szakmódszertan területén. 

 Alapos ismeretei vannak a korszerű pedagógiai módszertani eljárásokról. 

 Komplex ismeretekkel rendelkezik a gyógypedagógiai nevelés, oktatás, 

fejlesztés módszertanáról, gyakorlati ismereteiről, valamint az integrált 

nevelés ismereteiről és eljárásairól, azok alkalmazásának és tovább-

fejlesztésének lehetőségeiről. 

 Jól ismeri a választott szakiránynak megfelelő célzott nevelési, oktatási, 

fejlesztési módszereket, a gondozó-segítő eljárásokat, valamint azok 

alkalmazását. 

Képesség 

 Általános pedagógiai, szakmódszertani ismereteit képes alkalmazni tanítási 

gyakorlatában.  

 Képes korszerű pedagógiai és tanulásszervezési eljárások, tanítási és tanulási 

stratégiák hatékony alkalmazására. 

 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. 

http://www.ofi.hu/
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 Képes meglévő módszertani eszköztárát folyamatosan bővíteni, saját maga is 

készít fejlesztő eszközöket a differenciált fejlesztéshez. 

 Önállóan is képes tanórán kívüli fejlesztő foglalkozásokat, szabadidős 

programokat szervezi és vezetni.  
 Elfogadja a folyamatos fejlesztés szükségességét, nyitott a pedagógiai 

innovációra. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja, hogy az egyes pedagógiai módszereket az egyes 

tanulócsoportokhoz igazítsa. 

 Fontosnak tartja a különböző pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök 

megismerését, kipróbálását, és módszertani eszköztárának fejlesztését. 

 Elkötelezett különböző pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök 

megismerése és kipróbálása iránt; tudatosan fejleszti módszertani 

eszköztárát.  

 Fontosnak tartja kollégái, szaktanácsadói tanácsát a szakmódszertani 

kérdésekkel kapcsolatban. 

 Fontosnak tartja szakmódszertani gyakorlatának folyamatos elemzését. 
 
 

1.2 Szaktárgyi tudás, szaktárgyi integráció, IKT kompetenciák 

 

Tudás 

 Ismeri és átlátja a műveltségi területek és a kapcsolódó tantervi rendszert, a 

tantárgyak tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, tananyagstruk-

túráját, szaknyelvét, belső logikáját, és tudja adekvátan illeszteni, transzfor-

málni azokat a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelően.  

 Átlátja a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket, kapcsolódási 

pontokat. 

 Jól ismeri a tanulás – tanítás során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott 

információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit, a digitális 

tankönyveket, taneszközöket. 

 Ismeri a sérülésspecifikus segédeszközök alkalmazási lehetőségeit a 

szaktárgyi tudás elsajátításában, a tanulás – tanítás folyamatában. 

Képesség 

 Képes az alkotó információ- és könyvtárhasználatot, valamint az IKT eszközök 

használatát beépíteni szaktárgya tanulási – tanítási folyamatába. 

 Szakmai témákban szakszerűen és érthetően fejezi ki magát. 

 Képes a megismert szaktudományi, továbbá az általános pedagógiai-pszicho-

lógiai módszerek, eljárások alkalmazására. 

 Képes szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és 

tantervi tudásának hatékony integrálására. 

http://www.ofi.hu/
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 Szakszerűen tudja alkalmazni a tanulás – tanítás folyamatában a 

sérülésspecifikus segédeszközöket. 

 Képes a taneszközök, tanulási források értelmezésére, felhasználására, 

továbbfejlesztésére. Ismeretei alapján magabiztosan tájékozódik a tanulás – 

tanítás során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott 

információforrások, a digitális tankönyvek, taneszközök között. 

 Ismeretei alapján magabiztosan választ és alkalmaz a szaktárgya tanítása  

tanulása során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott információ-

forrásokat, digitális tankönyveket, taneszközöket. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a szakmai együttműködést az intézmény pedagógusaival. 

 Elkötelezett IKT ismereteinek folyamatos frissítése mellett. 

 
 
1.3 Szakmai tudatosság 
 

Tudás 

 Ismeri azokat a fontosabb pszichológiai, pedagógiai, szociológiai tényezőket, 

amelyek a tanulás-tanítás eredményességét befolyásolhatják. 

 Ismeri az önreflexióhoz és önkorrekcióhoz szükséges alapvető módszereket. 

Képesség 

 Szaktárgyi, szakmódszertani tudása fejlesztése érdekében képes 

együttműködni kollégáival.  

 Képes a körülmények és a feltételek figyelembe vételével a célokhoz és az 

adott szituációhoz alkalmazkodva tudatos és felelős pedagógiai döntéseket 

hozni. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a gyermekek/tanulók személyiségének, tudásának és tanulási 

képességeinek folyamatos fejlesztését.  

 Fontosnak tartja a megismerést, a tapasztalatszerzést, valamint a 

gyermekek/tanulók megismerési és alkotási vágyának, önművelési igényeinek 

felébresztését és fenntartását. 

 Megtalálja és megláttatja a sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók és 

szüleik esetében is az életörömöt, a mindennapok pozitív eseményeit, 

érzéseit, az élet igenlésének lehetőségeit. 

 Igyekszik figyelemmel kísérni a szakterületéhez kapcsolódó szakmai és 

tudományos eredményeket, publikációkat. 

 

 

  

http://www.ofi.hu/
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2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 

 

A pedagógus a gyermekek/tanulók életkori sajátosságai és az intézmény 

nevelési/pedagógiai programja alapján tudatosan tervezi pedagógiai munkáját a 

helyi tanterv, a tanmenet, a tematikus terv, illetve az óra-, foglalkozásterv szintjén. 

Ismeri a tervezéshez szükséges jogszabályokat, alapdokumentumokat, módszereket. 

A tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködik. A taneszközöket és 

egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemzi, és a konkrét céloknak megfelelően 

választ.  

A folyamat tervezésekor felhasználja az egyes gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos 

információkat, az előzetesen elért eredményeket, és azokra épít. Tervezésében 

komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai helyzet minden lényeges elemét. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki. 

Terveit reflektív módon elemzi, értékeli, fejleszti. 

 

 

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

Tudás 

 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. 

 Jól ismeri a tananyag-kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, 

pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani szempontjait, az erről 

megfogalmazott tudományos eredményeket. 

 

Képesség 

 Átlátja és képes kiválasztani a megfelelő tevékenységeket/tananyagtartalmat, 

és azt adekvátan szervezi az SNI gyermekek/tanulók speciális- és 

együttnevelése során. 

 Képes tájékozódni a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumok, 

tantervfajták, tantervtípusok között. 

 A speciális- és együttnevelés során képes a megfelelő pedagógia folyamatokat 

megtervezni és kivitelezni és ehhez megfelelő differenciált tananyagtartalmat 

fejleszteni. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja, hogy pedagógiai munkáját a szabályzó dokumentumok 

alapján tervezze és valósítsa meg. 

 

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

 Ismeri a tervezés szintjeit, módszertanát. 

 Alaposan ismeri saját intézményének pedagógiai programját, helyi 

tantervét/nevelési programját és ezek kapcsolatát a Nemzeti alap-

tantervvel/Óvodai nevelés alapprogramjával. 

 Ismeri intézménye hosszú, közép- és rövid távú terveit. 

 Ismeri a folyamatszemléletű tervezés fogalmát. 

Képesség 

 Pedagógiai munkáját képes éves szinten, a tanulási egységek és a 

foglalkozások, tanórák szintjén, egyénhez, gyermekcsoporthoz, tanulócsoport-

hoz igazítva, szakszerűen megtervezni , tervét felülvizsgálni és korrigálni. 

 A tervezés során figyel a tanítási-tanulási stratégiák, taneszközök, 

információforrások, módszerek megválasztására. 

 Képes a pedagógiai folyamatokhoz kapcsolódó terveinek folyamatos ellen-

őrzésére, értékelésére, korrekciójára. Pedagógiai tevékenységeinek tervezé-

sekor rendszerszemléletben gondolkodik. 

 Képes megállapítani a fejlesztőterápiás feladatokat, kiválasztani a legmeg-

felelőbb eljárásokat, megtervezni ezek időtartamát, szakaszait.  

 Képes a személyiségének, kompetenciájának és a tanuló szükségleteinek 

legmegfelelőbb módszerek, eljárások kiválasztására munkája során. 

 Képes az egyes gyermek/tanuló fejlődését segítő egyéni fejlesztési terv 

készítésére. 

 Rutinosan tervez differenciált tanórákat. 

 Tervezésében fokozottan figyel a motiválásra és az aktivizálásra, figyelembe 

veszi a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket, érvényesíti a tanulói 

tevékenységközpontúságot. 

 Tervező munkája során rutinosan használja az IKT eszközöket. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megva-

lósítást.  

 A tervezés során fontosnak tartja a kollégáival és a tanulókkal való 

együttműködést, kész figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait 

(motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális felkészültség). 

 Elfogadja, hogy a tervezés során a gyermekek/tanulók tevékenységét, a 

tanulási folyamatot kell elsősorban szem előtt tartania. 

 Rendszeresen felülvizsgálja pedagógiai tervezését, korrekciót hajt végre. 

 

 

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

 

A pedagógus adekvát stratégiát, illetve a motivációt, differenciálást, 

gyermeki/tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási és 

együttműködési képességének fejlesztését segítő módszereket, szervezési formákat 

választ.  

A tanulástámogatás, szervezés és irányítás módszereinek és folyamatainak 

megválasztásával biztosítja a gyermekek/tanulók egyéni és társas tanulási 

lehetőségeit. Az egyéni tanulási sikeresség érdekében a pedagógus tudatosan 

megismertet és gyakoroltat különböző tanulási technikákat. 

Az optimális tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe veszi a tanulók sajátos 

igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit, az együttműködésnek a tanulásra gyakorolt 

előnyeit és hátrányait. 

 

 

3.1 Tanuláselmélet, tanulásszervezés, motiváció 
 

Tudás 

 Alaposan ismeri a tanítási-tanulási folyamat pszichológiai, biológiai tényezőit, 

jellemzőit, törvényszerűségeit. 

 Alapos ismeretekkel rendelkezik a különböző motivációelméletekről, 

motivációs típusokról, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének 

módszereiről.  

 Tisztában van a személyre szabott tanulás fontosságával, és ismer a 

megvalósítására alkalmas módszereket.  

 Ismeri az egyéni tanulási stílusok 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 különböző céloknak megfelelő stratégiákhoz a motivációt, a 

differenciálást, a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, 

probléma-megoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására.  

 Képes tanulási-tanítási stratégiák meghatározására; a tananyag 

feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelő oktatási folyamat meghatározására; hatékony módszerek, 

szervezési formák, eszközök kiválasztására.  

http://www.ofi.hu/
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 Nevelő-oktató munkáját képes az éves, a tanulási egységek és a 

foglalkozások/tanórák szintjén a gyermek-tanulócsoporthoz igazított tervei 

alapján végezni. 

 A motivációs típusokra vonatkozó ismereteit képes felhasználni a személyre 

szabott tanulásszervezésben. A gyermekek/tanulók egyéni adottságaihoz 

igazított feladatokkal képes az egyéni tanulás fejlesztésére. 

 Az érdeklődés és a figyelem felkeltésével képes a gyermekeket/tanulókat arra 

serkenteni, hogy aktívan vegyenek részt a tanulási folyamatokban, a 

csoportszobai, tanórai és tanórán kívüli iskolai tevékenységekben. 

 A tanulás tanítását beépíti a pedagógiai céljaiba és a tanulásszervezés 

folyamataiba. A tanulók önálló ismeretszerzésének fejlesztése érdekében 

képes különböző tanulási technikák tanítására. 

 Képes 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 

megtanítására. 

 Képes a különböző fogyatékossági típusokhoz és annak mértékéhez illeszkedő 

segédeszközöket beépíteni a tanulásszervezési folyamatba és a tanulók 

motivációjába. 

 A tananyag-elsajátítás folyamatában épít a tanulók előzetes tudására. 

 Képes IKT eszközök segítségével támogatni a tanulók tanulását. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az 

önszabályozó tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség 

megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését.  

 Fontosnak tartja a változatos módszertani és tanulásszervezési, irányítási 

eljárások alkalmazását. 

 Elfogadja és közvetíti az integrált/inkluzív nevelés létjogosultságát. 

 

 

3.2 Kompetenciafejlesztés 
 

Tudás 

 Alapos ismeretei vannak a Nat-ban megfogalmazott kulcskompetenciákról és 

saját tantárgyának szerepéről a kulcskompetenciák fejlesztésében, 

fejleszthetőségében. 

Képesség 

 Képes az egész életen át tartó tanulás képességrendszerének megalapo-

zására, technikáinak gyakoroltatására. 

http://www.ofi.hu/
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 Képes a helyi tanterv, az óvodai nevelés céljainak, fejlesztési követelmé-

nyeinek érvényesítésére saját pedagógiai munkájában. 

 Képes az együttműködő tanulást támogató tanulásszervezésre.   

 Képes differenciált egyéni és kis csoportos fejlesztésre.   

Attitűd 

 Hisz a folyamatos, állandó tanulás szükségességében. 

 Törekszik a gyermeki/tanulói tevékenységekre alapozott nevelő-oktató 

munkára. 

 Tudatos az életkori-, egyéni- és csoportsajátosságoknak megfelelő aktivitást, 

interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 

alkalmazásában.  

 Törekszik a tanulók tanórai, tanórán és iskolán kívüli tevékenységének össze-

hangolására, az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos igények és 

képességek, pozitív attitűd kialakítására. 

 Vallja, hogy az ismeretek közvetítése mellett a tanulási-tanítási folyamat célja 

a tanulói képességek és készségek fejlesztése, attitűdök formálása. 

 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 

 Ismeri a gyermek/tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, 

társas, tanulási sajátosságait, feltételeit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt 

hatásait.  

 Jól tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a 

nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának 

kérdéseiben.  

 Jól ismeri a kapcsolatteremtés pszichológiai és pedagógiai feltételeit, valamint 

a bizalom meghatározó szerepét a hatékony tanulási feltételek megterem-

tésében.  

 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 

 Képes nyugodt, biztonságos és az eredményes tanulást támogató tanulási 

környezet kialakítására.  

http://www.ofi.hu/
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 Az optimális tanulási környezet feltételeinek megteremtésekor figyel a tanulás 

külső (tárgyi-fizikai) és belső (érzelmi) feltételeire, az együttműködésnek a 

tanulásra gyakorolt előnyeire, hátrányaira. 

 Képes egymás tiszteletére, együttműködésre, környezettudatosságra, 

egészséges életmódra nevelni a tanulókat. 

 Képes olyan légkört teremteni, ahol a hibázás és annak javítása a tanulási 

folyamat természetes része.  

 Képes olyan el- és befogadó nevelési környezetet kialakítani, amelyben a 

gyerekek/tanulók értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat. 

Attitűd 

 A megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez igyekszik figyelembe venni a 

gyerekek/tanulók igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit.  

 Törekszik a formális, nem formális és informális úton, tanulási környezetben 

szerzett tudás összekapcsolására. 

 Törekszik a gyermekek/tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi 

méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartani. 

 
 

4. A gyermek/tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése 

 

A gyógypedagógus alapos általános- és gyógypedagógiai, pszichológiai, szociológiai 

tudással rendelkezik, használja a hatékony gyermek- és tanuló-megismerési 

technikákat. 

Ezek felhasználásával olyan helyzeteket teremt, amelyek elősegítik a 

gyermekek/tanulók értelmi, érzelmi, szociális, pszichomotoros és erkölcsi fejlődését. 

A fejlesztés során figyelembe veszi a gyermekek/tanulók egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésük ütemét, szociokulturális hátterüket. Hangsúlyosan foglalkozik 

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók fejlesztésével. 

Elméleti tudása és a gyermekek/tanulók/tanulócsoportok megismerésére vonatkozó 

módszerek felhasználásával elemzi a napi pedagógiai gyakorlatot, az intézmény 

mindennapi valóságát. Az így nyert kép alapján tervezi és irányítja a 

gyermekek/tanulók személyiségének fejlesztését. 

Szilárd nevelési elveket vall, ugyanakkor nyitott a pedagógiai valóság 

sokszínűségének befogadására és a rugalmas alkalmazkodásra. 

 

 

  

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

 

Tudás 

 Egyre bővülő 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. 

 Alapos tudása van 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 reális képet kialakítani a gyermekek/tanulók világáról. Képes a 

neveléshez és a gyermeki/tanulói személyiség fejlesztéshez szükséges, a 

sérülésspecifikus területen a habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlesztések 

tervek elkészítésére és azok megvalósítására. 

 Képes a tanulók egyéni szükségleteit figyelembe vevő fejlesztő programokat 

kollégáival együttműködve megvalósítani. 

 Képes a tanulók egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai 

helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális 

és erkölcsi fejlődését és az egészséges életvitel alakítását, valamint 

felkészíteni a gyermekeket/tanulókat a fogyatékosság mértékének megfelelő 

társadalmi integrációra, az önkiszolgálásra, a szűkebb és tágabb környezettel 

való együttműködésre. 

 A gyermekek/tanulók személyiségének fejlesztésével kapcsolatban szakmai 

önreflexióra és önkorrekcióra képes. 

 Rendelkezik a választott szakirányának megfelelő gyógypedagógusi 

tevékenységek végzéséhez szükséges kommunikációs, szociális és kreatív 

képességekkel, készségekkel.  

Attitűd 

 Megfogalmazza saját pedagógiai nézeteit, törekszik mások pedagógiai 

nézeteinek megismerésére és megértésére. 

 Fontosnak tartja a gyermekek/tanulók világának megismerését. 

 Alapvető értéke a tisztelet, bizalom, szolidaritás, empátia és elfogadás. 

 Magatartásával az előítélet-mentességet képviseli.  

 Támogatja a tanulói személyiség autonómiájának kibontakozását. 

 

 

http://www.ofi.hu/
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4.2 Gyermek- és tanuló-megismerési technikák, egyéni bánásmód 

 

Tudás 

 Alapos tudással rendelkezik a gyermek/tanuló-megismerésről, annak 

elméletéről és módszertanáról. 

 Alapos ismeretei vannak a gyermeki/tanulói fejlesztés különböző területeiről, a 

gyermeki/tanulói fejlődés segítésének módszereiről. 

 Ismeretei alaposak a sérülések, akadályozottságok felismerésének, 

differenciálásának kritériumairól. 

 Jól ismeri a fogyatékossági terület jellemzőit, a sajátos pszichés, érzelmi 

megnyilvánulásokat, a sajátos viselkedés hátterét. 

Képesség 

 Képes 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. 

 Felismeri a fogyatékossági terület jellemzőit, a sajátos pszichés, érzelmi 

megnyilvánulásokat, a sajátos viselkedés hátterét. 

 Képes a sajátos nevelési igényű gyermekek/ tanulók, egyéni fejlesztési, ha-

bilitációs-rehabilitációs feladatainak ellátására, tanulási technikák 

megtanítására.  

 Képes a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakvéleményhez 

igazított fejlesztési folyamatot megtervezni és véghezvinni egyéni és 

közösségben történő fejlesztés során. 

 A tanítás folyamán a fogyatékosság jellegétől függően speciális segédeszközöket 

használ, és megtanítja a használatukat a gyermekeknek/ tanulóknak. 

 A gyermekek/tanulók személyiségének fejlesztésével és praktikus ismeretek 

oktatásával képes segítséget nyújtani a sérülés súlyosságához igazodó 

fejlesztési célok elérésében: pl. az önálló életvezetéshez, önkiszolgáláshoz, a 

közvetlen környezettel történő kapcsolatkiépítéshez.  

Attitűd 

 Minden egyes tanulóban meglátja az értéket, a fejlődés lehetőségét. Hisz a 

tanulók fejleszthetőségben. 

 Elkötelezett a gyermeki/tanulói egyéni fejlesztést segítő módszertan, az 

adaptív tanulásszervezés, az együttnevelés és az esélyegyenlőség, az egyenlő 

hozzáférés biztosítása iránt. 

 Elfogadja a különbözőségeket és azt, hogy mindenki fejleszthető. 

 A tanuló kudarcait és hibáit kihívásként, a fejlődés előlendítőjeként éli meg. 

 

http://www.ofi.hu/
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4.3 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók felismerése, fejlesztése 

 

Tudás 

 Ismeri a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók felismerését, 

fejlesztését támogató jogszabályokat, szakirodalmat és intézményrendszert. 

Képesség 

 Képes a szakiránynak megfelelő gyógypedagógiai nevelési-oktatási intéz-

ményekben, csoportokban, osztályokban (speciális óvoda, speciális tantervű 

általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális 

szakiskola valamint együttnevelő 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 általános nevelői feladatok ellátására. 

 Képes speciális nevelési, fejlesztési szükségletek megállapítására, gyógy-

pedagógiai diagnózis készítésére. 

 Képes az együttnevelésben résztvevő pedagógusokat felkészíteni az SNI 

gyermekek/tanulók magas szintű ellátására. 

 Képes a speciális- és együttnevelésben résztvevő pedagógusokat, pedagógia 

munkát segítő szakembereket, a tanulót és törvényes képviselőjét korrekt 

módon, teljes körűen tájékoztatni tevékenysége feltételeiről, időtartamáról, 

várható eredményeiről, következményeiről, illetve a szükséges 

együttműködésről, a szakmai szolgáltatások biztosításáról. 

Attitűd 

 Vallja a szülőkkel való folyamatos együttműködés fontosságát. 

 Vallja, hogy minden ember egyenlő, értékes és szeretetre méltó. 

 

 

 

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

fejlesztése 

 

A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai, szociológiai, kulturális 

sajátosságainak ismeretében olyan pedagógiai helyzeteket teremt, amelyben a 

tanulók  

 értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, 

 megtanulják tisztelni, elfogadni a más kulturális közegből, a különböző 

társadalmi rétegből érkező és a különleges bánásmódot igénylő társaikat, 

 elősegítik társaik szűkebb és tágabb közösségek iránti elkötelezettségét,  

http://www.ofi.hu/
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 nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre, a helyi, 

a nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. 

 Elkötelezetté válik a szélesebb társadalmi közösség építése iránt, közvetíti a 

tevékeny állampolgári magatartásmód értékeit a tanulóknak is. A gyerme-

kek/tanulók családját partnernek tekinti a nevelésben. Elkötelezett 

esélyteremtő, nevelő-oktató tevékenységét a gyermekek és a diákok 

szükségleteihez igyekszik igazítani. 

 

 

Gyermek/tanulócsoportok működtetése 

 

Tudás 

 Alapos tudása van a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia 

működéséről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról. 

 Behatóan ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, 

szociológiai és kulturális sajátosságait.  

 Jól ismeri a csoportok és a gyermekek/tanulók társas helyzetének 

megismerésére vonatkozó fontosabb eljárásokat, a közösség kialakítását, 

fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket. 

 Ismer a befogadó tanulási környezet kialakítására, az egyes gyerme-

kek/tanulók esélyeinek növelésére, a közösség alakítására, fejlesztésére 

alkalmas módszereket. Ismeretei kiterjednek a gyermek/tanulóközpontú 

tanulási környezet megteremtéséhez szükséges feltételekre is.  

Képesség 

 Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket 

teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges 

működését.  

 Képes értelmezni és a gyermekek/tanulók érdekében felhasználni azokat a 

csoportok működésére ható társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek 

befolyásolják a gyermekek/tanulók esélyeit, óvodai, iskolai, illetve ezeken 

kívüli életét. 

 Képes a csoportszobában és az osztálytermen belül és kívül is olyan elfogadó 

és befogadó nevelési környezet kialakítására, amely alkalmas az egyes 

gyermekek/tanulók esélyeinek növelésére, a közösség kialakítására, 

fejlesztésére. 

 Képes a tanulók együttműködésének támogatására. 

 Rutinosan alkalmazza a közösségalakítás és –építés on-line formáit és 

eszközeit. 

Attitűd 

 Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, 

segítőkészség jellemzi.  

http://www.ofi.hu/


 

 
 

 
 

 
19 

 
 
 

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 

 Elkötelezett az integráció és inklúzió iránt. 

 Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt. 

 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 
 

A pedagógus személyre szabottan értékeli a gyermekek és a tanulók munkáját, 

ehhez az értékelés céljának és szintjének megfelelő értékelési formát, módszert 

választ, szükség esetén értékelési eszközt készít. 

Az értékelés során figyelembe veszi az értékelés jelentős hatását a pedagógiai 

folyamat szabályozására, a gyermekek/tanulók személyiségfejlődésére és önérté-

kelésére. Önértékelési képességeik fejlődése érdekében rendszeresen bevonja őket 

saját tevékenységeik értékelésébe. 

Az értékelés során kapott adatokat értelmezi, az eredmények függvényében 

változtat saját pedagógiai gyakorlatán. 

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

érdekében együttműködik kollégáival. 

 

 

6.1 A pedagógiai folyamatokhoz illeszkedő értékelés 

 

Tudás 

 Komplex ismeretekkel rendelkezik az értékelés funkcióiról, folyamatáról, 

formáiról és módszereiről. Ismeri az alapvető értékelési és mérésmetodikai 

szabályokat, összefüggéseket. 

 Alaposan ismeri a diagnosztikus, formatív és szummatív mérés-értékelés 

eszközrendszerét és elméleti alapvetéseit a tanulásszervezés és az egyéni 

tanulási út biztosításában. 

Képesség 

 Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési 

formák, módszerek meghatározására. 

 Pedagógiai céljainak megfelelően képes az értékelés eszközeinek 

megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére. Jártas az objektív 

adatgyűjtő eszközök, kérdőívek, tudásszintmérő tesztek készítésében, 

elemzésében, alkalmazásában. 

 Képes figyelembe venni az értékelés hatásait a pedagógiai folyamat 

szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére.  

 Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás 

szempontjait.  

http://www.ofi.hu/


 

 
 

 
 

 
20 

 
 
 

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 

 A tanulási-tanítási folyamat során törekszik a folyamatos visszacsatolásra. 

 Képes a pedagógiai/gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére. 

 Visszajelzései világosak, pontosak, egyértelműek és szakszerűek. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja a tanulást támogató értékelést. 

 Értékelésében fontosnak tartja a pozitív megerősítést. 

 Tisztában van azzal, hogy a pedagógus által végzett értékelés hatással van a 

gyermek/tanuló személyiségfejlődésére. 

 A gyermekek/tanulók értékelése során körültekintően jár el, mérlegeli az 

értékelés lehetséges hatásait. 

 Pedagógiai gyakorlatában törekszik a rendszeres, folyamatos a vissza-

csatolásra. 

 

 

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

 

Tudás 

 Tudja, hogy a különböző eszközök a gyermeki/tanulói teljesítmény mely 

területein alkalmazhatók ellenőrzésre, értékelésre. 

 Tisztában van a fejlesztő értékelés alkalmazásának lehetőségeivel. 

Képesség 

 Képes az értékelés eredményeinek felhasználására a gyermekek/tanulók 

egyéni fejlesztésében. 

 Képes elősegíteni a gyermekek/tanulók reális önértékelését, és alkalmazni az 

önbecsülésüket támogató ellenőrzési módszereket. Képes olyan helyzetet 

teremteni, amiben a gyermek/tanuló önértékelése azáltal fejlődik, hogy a 

környezetétől (társak, pedagógusok) visszajelzést kap. 

 Képes támogatni a gyermekeket/tanulókat saját teljesítményük, a társak, a 

csoport, a felnőttek és az események reális értékelésében. 

 Képes egyértelmű, jól strukturált követelményeket megfogalmazni a 

gyermekek/tanulók számára. 

 Folyamatos értékelő tevékenységet végez a rábízott gyermek/tanuló 

fejlődésének figyelemmel kísérése, illetve a saját munkája eredmé-

nyességének felülvizsgálata céljából. A kapott eredmények alapján korrekciós 

tevékenységet indít.   

 Képes a mérés - értékelés rendszerében a sajátos nevelési igényű 

gyermekek/tanulók sérülésspecifikus egyediségéhez illeszkedő visszajelzé-

seket adni nekik és a szülőknek.  

 Képes használni az IKT eszközöket a mérés folyamatában. 

Attitűd 

 Hisz abban, hogy minden gyermek/tanuló fejleszthető. 

http://www.ofi.hu/
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 Kritikusan vizsgálja saját mérési-értékelési gyakorlatát, nyitott az új 

módszerek és eljárások megismerésére, saját készségeinek fejlesztésére 

 Elkötelezett az értékelés fejlesztő jellege mellett, amely hozzájárul a tanulás 

eredményességéhez 
 
 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 

A pedagógus különböző szakmai szituációkban a partnerek életkorának, kultúrájának 

megfelelően célirányosan, nyíltan és hitelesen kommunikál. Felismeri és értelmezi 

kommunikációs nehézségeket, és ezen a téren fejleszti önmagát. 

A pedagógiai folyamatban betöltött szerepüknek megfelelően együttműködik a 

gyerekekkel, tanulókkal, kollégáival, az intézmény más munkatársaival, a szülőkkel, 

az intézmény életében szerepet játszó szakemberekkel, szervezetekkel. 
 
 

7.1 Kommunikáció 
 

Tudás 

 Jól ismeri a személyközi –és csoportkommunikáció korszerű elméleteit, a 

pedagógiai kommunikáció sajátosságait. 

 Alapos ismeretei vannak az egyén és a társas környezet kölcsönhatásairól 

 Alapos ismeretei vannak az eredményes kapcsolatteremtés és kapcsolattartás 

szabályairól, formáiról.  

 Ismeri az alapvető érvelési technikákat, meggyőzési stratégiákat. 

 Ismeri a kölcsönösség és a konstruktív kommunikáció sajátosságait. 

 Ismeri a kommunikáció személyiségfejlődésben betöltött szerepét. 

 Tájékozott a kommunikáció során használható IKT eszközök területén. 

Képesség 

 Szóban és írásban is magabiztosan és hatékonyan kommunikál a gyerekekkel, 

diákokkal, szülőkkel, a szakirányának megfelelő szakterületek képviselőivel, az 

óvodai, iskolai és azokon kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, 

kultúrájának megfelelően, Kérdezéstechnikája szakszerű. 

 Képes az értő figyelemre. 

 Képes érdemi tájékoztatást adni a szülőknek gyermekük fejlődéséről, 

eredményeiről. 

 Rendelkezik a választott szakirányának megfelelő gyógypedagógiai 

tevékenységek végzéséhez szükséges kommunikációs képességekkel, 

készségekkel. 

 Személyre szólóan és adekvát módon kommunikál (szókincs, beszédtempó, 

artikuláció stb.). 

Attitűd 

 Felelősséget vállal kommunikációja tartalmáért és formájáért. 

http://www.ofi.hu/
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 Fontos számára, hogy visszajelzést adjon másoknak, illetve hogy megértse 

mások visszajelzéseit. 

 Fontos számára a szakszerű, érthető, nyílt és hiteles kommunikáció. 

 Tiszteletben tartja munkatársai és más szakemberek sajátjától eltérő 

véleményét, módszereit, kritikájának felelős módon, az érintett bevonásával 

ad hangot. 

 Támogatja a gyermekek kommunikációját, problémamegoldását. 

 

 

7.2 Szakmai együttműködés 
 

Tudás 

 Ismeri a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, 

szakmai intézményekkel való együttműködés formáit, módjait. 

 Tudja, hogy a szülők, a különféle szakemberek, szakmai intézmények hogyan 

segíthetik, befolyásolhatják pedagógiai munkáját. 

 Jól ismeri a team munka alapelveit, a hatékonyan működő csoport jellemzőit. 

 Komplex ismeretekkel rendelkezik az eredményes kapcsolatteremtés és 

kapcsolattartás szabályairól, formáiról. 

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

intézményének kik a partnerei. 

Képesség 

 Képes a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megterem-

tésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadta-

tására. 

 Képes együttműködni pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulás-

szervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap) megvalósításában. 

 Képes tanulni saját és mások tapasztalataiból. 

 Képes a sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi környe-

zetével, elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai 

segítésére. 

 Képes a súlyosabb sérülések, akadályozottságok esetében a további segítség 

szervezésében részt venni.  

 Multidiszciplináris környezetben, teamben dolgozik, kapcsolatot tart 

kollégáival, tájékoztatja őket döntéseiről, konzultál velük. 

Attitűd 

 Pedagógiai helyzetekben fontosnak tartja az együttműködést, kölcsönösséget, 

asszertivitást, segítő kommunikációt. 

 Fontos számára a kollégáival való együttműködés, tapasztalatcsere. 

http://www.ofi.hu/
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 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s 

reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai 

felkészültségének folyamatos fejlesztésére. 

 Fontosnak tartja mások sikereinek támogatását. 

 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 ismeretei vannak a konfliktus fogalmáról, lehetséges okairól, 

típusairól. 

 Széles körű ismeretei vannak a konfliktus-megelőzési, konfliktuskezelési 

technikákról és módszerekről. 

Képesség 

 Képes felismerni az előítéletességen alapuló megnyilatkozásokat, és ezeket 

szakszerűen kezeli. 
 Képes az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtésére. 

 Képes a gyermekek/tanulók egyéni élethelyzetéből adódó – a közösségben 

megmutatkozó – konfliktusok hátterének feltárására. 

 Képes a konfliktusok felismerésére és az ismert technikák alkalmazására a 

felmerülő konfliktusok oldása, hatékony kezelése érdekében. 

 Képes a gyerekeket/tanulókat egymás elfogadására és tiszteletére, 

együttműködésre nevelni. 

 Képes tevékenységével kapcsolatos személyes problémák vagy konfliktusok 

esetén szakmai segítséget kérni. 

Attitűd 

 Hisz a konfliktushelyzetek megoldásában, és a szakmai segítségkérés- és 

nyújtás fontosságában. 

 Magatartásával képviseli az értékek sokféleségének elfogadását, mások 

véleményének, értékeinek megismerését, tiszteletben tartását, különös 

tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre. 

 A felmerülő konfliktusok kezelése során arra törekszik, hogy valamennyi 

érintett szereplő számára elfogadható megoldás szülessen. 

 Törekszik a konfliktusok megelőzésére, a prevenciós szemléletet képviseli. 
 
 

  

http://www.ofi.hu/
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

A pedagógus ismeri a szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő tudományterületeket 

megalapozó nézeteket. 

Folyamatosan értékeli munkáját, fejleszti szakmai felkészültségét és gyakorlatát. 

Fejlődése érdekében figyeli és elemzi viselkedésének, tevékenységeinek másokra 

gyakorolt hatását, környezetének ezzel kapcsolatos jelzéseit.  

Szaktárgya, valamint a neveléstudomány kutatási módszereinek alkalmazásával 

részt vesz az óvodai, iskolai, osztálytermi munkára vonatkozó vizsgálatokban, 

kutatásokban és fejlesztésekben. 

A különböző szakmai együttműködések megvalósításában egyenrangú partner. 

Tudatosan és felelősen vesz részt az intézmény tevékenyégének, eredményes-

ségének értékelésében. A szervezetfejlesztés sajátosságainak és a vonatkozó 

jogszabályoknak ismeretében közreműködik az intézményi szervezet folyamatos 

fejlesztésében.  

Tudatosan vállalja pedagógusi hivatását. 

 
 
8.1 Szakmai önállóság, személyes felelősség 
 

Tudás 

 Jól ismeri a szakmáját és a választott szakirányának megfelelő 

tudományterületeket megalapozó nézeteket. 

 Tudja, milyen lehetőségei vannak elméleti és gyakorlati tudása fejlesztésére. 

 Ismeri az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciákat. 

 Ismeri a reflektív gondolkodás jelentőségét a szakmai fejlődésben. 

 Ismeri a pedagógus életpályát és az azon történő előrejutás feltételeit és 

lehetőségeit. 

 Alaposan ismeri a pedagógus és a gyógypedagógus szakma jogi és etikai 

szabályait, normáit. 

 Alaposan ismeri a szakirányához és gyógypedagógusi hivatásához kötődő 

információs forrásokat, szervezeteket. 

 Ismeri a szakmai fejlődés lehetőségeit, a pedagógus életpálya szintjeit, az 

egyes szintekhez kötődő elvárásokat, a továbbhaladás feltételeit. 

 Alaposan ismeri a lelki egészség megőrzésének elméletét és gyakorlati 

módszereit. 

 Tisztában van a gyógypedagógiai kutatások és fejlesztések, valamint innováció 

sajátosságaival. 

Képesség 

 Ismeretekkel rendelkezik a kirekesztés és szegregáció hátrányairól és 

pszichológiai, szociálpszichológiai kutatási eredményeiről. 

http://www.ofi.hu/


 

 
 

 
 

 
25 

 
 
 

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 

 Önismeretének fejlesztése érdekében önismereti, önértékelési technikákat 

használ. 

 Képes saját pedagógiai gyakorlatának folyamatos elemzésére és fejlesztésére. 

 Képes személyes és pedagógiai céljai elérése érdekében cselekedni, 

ugyanakkor a munkaközösség tagjait is támogatni szakmai szerepvállalásuk 

meghatározásában, pedagógiai céljaik elérésében. 

 Képes pedagógiai tapasztalatainak és nézeteinek reflektív értelmezésére, 

elemzésére, értékelésére. 

 Képes újraértékelni saját szakmai szerepvállalását. 

 Képes különböző kutatási módszerek alkalmazására. 

 Rendelkezik a választott szakirányának megfelelő gyógypedagógiai 

tevékenységek végzéséhez szükséges felelősségtudattal, önismerettel. 

Attitűd 

 A pedagógusmunkában fontosnak tartja az önismeretet, önfejlesztést.  

 Nyitott mások pedagógiai véleményének megismerésére. 

 Fontosnak tartja az egész életen át tartó tanulást, mint a folyamatos fejlődés 

lehetőségét, az önmegvalósítás eszközét. 

 Felelősséget érez azért, hogy tudása, képessége legjavát nyújtsa. 

 Igénye van a folyamatos szakmai és önfejlődésre. 

 Kész változtatni, változni. 

 Pedagógusi magatartása, munkavégzése példaadó. 

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

ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek fogadására és felhasználására. 

 Nevelő-oktató munkájáért felelősséget vállal. 

 Betartja a pedagógus pálya jogi és etikai normáit.  

 Szakmai tudását és műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos 

szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. 

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 

 Fontosnak tartja a családi élet és a pedagógusszerep közötti harmóniát. 

 Rendelkezik személyes pályaképpel, ars poetikával; önmaga számára megfo-

galmazza személyes és szakmai céljait, ezek megvalósításáért tudatosan 

cselekszik.   

 

8.2 Felelősség a szervezetért 

 

Tudás 

 Ismeri saját intézménye kulcsfontosságú folyamatait, az intézmény 

eredményességét jelző mutatókat, az eredményesség kritériumait. 

 Alapvető szervezetfejlesztési ismeretekkel rendelkezik. 

 Ismeri a minőségfejlesztés eszközeit, módszereit. 

 Ismeri az együttnevelés szervezeti megvalósulásának feltételeit, rendszerét. 

http://www.ofi.hu/
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Képesség 

 Átlátja az óvodában, iskolában zajló folyamatok rendszerét; az egyes 

folyamatok szabályozottságát. 

 Képes részt venni az intézményi munka minőségét, eredményességét 

meghatározó folyamatok megvalósításában, működésének értékelésében, 

fejlesztésében. 

 Az intézményi munkaközösségekben, teamekben hatékony csapattag. 

 Képes online szervezeti kommunikációra. 

Attitűd 

 Fontosnak tartja az intézményi munka folyamatos fejlesztését, az innovációs 

tevékenységet. 

 Fontosnak tartja a szülők, a tanulók és az intézménnyel kapcsolatban álló 

partnerek véleményét, együttműködését. 

 Fontosnak tarja a szabályozottságot a szervezet működésében. 

 Lojális intézménye hitvallásához, követi az e hitvallás által képviselt értékeket. 

 Fontosnak tartja saját szerepét a szervezet működésében, eredményes-

ségében.  

 Elfogadja 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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