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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 megvalósítását 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 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 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 

megkérdőjelezése, a gyakorlat elemzése, a kísérletezés és fejlesztés. A szak-

tanácsadás 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 munkakörökhöz 

kapcsolódóan kialakított pedagógiai szintleírások adnak.  

A kompetenciánként (tudás, képesség, attitűd) értelmezett szintleírások alapját az 

59/2013. (VIII.9) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

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

rendszeréről adja. 
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1. ábra: Pedagóguskompetenciák 

 

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 

1.  
Szaktudományos és 
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3.  
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4.  
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5.  
A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 
segítése, fejlesztése 

6.  
A pedagógiai folyamatok és a 

tanulók 
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folyamatos értékelése, 

elemzése 

7.  
Kommunikáció és 

szakmai együttműködés, 
problémamegoldás 

2.  
A pedagógiai folyamatok, 
tevékenységek tervezése 

8.  
Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a 
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A kollégiumi nevelőtanár  

munkakörre vonatkozó pedagógiai szintleírások 
 

Gyakornok 
 

Általános jellemzői  

 

Mentori támogatással dolgozó pedagógus.  

Az életpályaszakasz hossza: 2-4 év.  

Jellemző életkor: 22-25 év. 

 

Friss, sokrétű elméleti ismeret, széles körű szakirodalmi tájékozottság, fejlett IKT 

kompetenciák, idegen nyelv tudása, önálló tanulási stílus jellemzik. 

Jártas a portfólió-készítésben és a projektmunkában. 

Érti a diákok nyelvét és világát.  

Gondolkodása nyitott, ambíciózus. 

 

A friss diplomával rendelkező pedagógus korszerű szakmai tudással rendelkezik, 

elméleti ismereteihez azonban kevés tapasztalat kapcsolódik. Ez a tapasztalatszerzés 

időszaka.  

Pedagógiai gyakorlatának kialakításához és megvalósításához folyamatos belső 

szakmai, mentori támogatást kap.  

Pedagógiai és szakmódszertani ismeretei folyamatosan fejlődnek, letisztulnak, 

pedagógusi személyiségéhez idomulnak.  

Elkezdődik a szervezetbe való beilleszkedése. 

A gyakornoki időszak végére válik autonóm, felelősségteljes pedagógussá, akit 

ismeretei, képességei és attitűdje alkalmassá tesznek arra, hogy az iskolai élet 

minden területén önállóan tevékenykedjen. 

 

 

1. Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 
 

A gyakornok Széles körű pedagógiai, tantárgyi és módszertani ismeretekkel 

rendelkezik. Biztonsággal tájékozódik a munkáját támogató információforrások 

között, és rutinosan használja az IKT eszközeit. 

Az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, azok 

fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési, probléma-megoldási módszereinek, 

tantervi követelményeinek, valamint a tantárgy tanulási sajátosságainak 

ismeretében – kezdetben mentori támogatással, az időszak végén pedig önállóan – 

http://www.ofi.hu/


 

 
 

 
 

 
6 

 
 
 

KOLLÉGIUM 

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 

olyan, az egyes tanulók szükségleteit figyelembe vevő (adaptív) tanulási környezetet 

biztosít, amelyben eredményesen fejlődik a tanulók gyakorlatban is alkalmazható 

tudása. 

Ismeretekkel és egyre bővülő tapasztalatokkal rendelkezik az egyes 

tananyagrészekhez szükséges előzetes tudásról, és a tanítási-tanulási folyamatot 

erre építi. Fejleszti a szaktárgyához, valamint nevelési feladataihoz kapcsolódó 

speciális kompetenciákat 

 

 

1.1 Szakmódszertan 

 

Tudás 

 Ismeri a szaktárgyaihoz szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, 

szakirodalmát, aktuális kérdéseit.  

 Rendelkezik a tanulási folyamat eredményességére ható általános 

módszertani, illetve a tantárgyával kapcsolatos szakmódszertani ismeretekkel. 

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik a korszerű pedagógiai módszertani 

eljárásokról. 

 Ismer szaktárgya tanításában alkalmazható hatékony tanulásszervezési 

módokat, módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. 

Képesség 

 Általános pedagógiai, módszertani ismereteit fokozódó önállósággal képes 

adaptálni szaktárgya tanítási gyakorlatában.  

 Fokozódó önállósággal képes az egyes pedagógiai módszereket az egyes 

tanulókhoz, tanulócsoportokhoz igazítani. 

 Kezdetben mentori támogatással, később önállóan képes a szaktárgya 

tanításához alkalmazható tanulásszervezési módok, fontosabb módszerek, 

tanítási és tanulási stratégiák alkalmazására. 

 Felhasználja a tanulók előzetes tudását, tapasztalatait. 

Attitűd 

 Törekszik arra, hogy az egyes pedagógiai módszereket az egyes 

tanulócsoportokhoz igazítsa. 

 Módszertani eszköztárának fejlesztésére törekszik. 

 Nyitott a gyakorlati pedagógiai-pszichológiai ismeretei (eljárások, módszerek, 

eszközök) bővítésére, ezzel kapcsolatos készségeinek fejlesztésére. 

 Törekszik a korszerű pedagógiai és tanulásszervezési eljárások alkalmazására. 

 Nyitott szakmódszertani gyakorlatának folyamatos elemzésére. 

 Elfogadja a mentori, szaktanácsadói támogatást a szakmódszertani 

kérdésekkel kapcsolatban.  

  

http://www.ofi.hu/
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1.2 Szaktárgyi tudás, szaktárgyi integráció, IKT kompetenciák 

 

Tudás 

 Ismeri az általa tanított tudományág, szakterület (műveltségi terület, 

művészeti terület) ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, 

logikáját és terminológiáját. 

 Ismeri szakterülete kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, 

műveltségterületekkel. Ismeri a különböző tudásterületek közötti 

összefüggéseket, kapcsolódási pontokat. 

 Ismeri szaktárgyának tantervét, tantervi és vizsgakövetelményeit, valamint a 

tantárgy tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, 

tananyagstruktúráját, szaknyelvét, belső logikáját.  

 Ismeri a szaktárgya által közvetített fogalmak kialakulásának életkori 

sajátosságait, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. 

 Ismer a szaktárgya tanítása  tanulása során felhasználható nyomtatott és 

nem nyomtatott információforrásokat, az azokról való tájékozódás 

lehetőségeit, a digitális tankönyveket, taneszközöket. 

 Tudja, hogy a szaktárgya tanulási-tanítási folyamatában milyen információs - 

kommunikációs technológiák alkalmazhatóak.  

 Ismeri a szaktárgyához kapcsolódó szakirodalmakat. 

Képesség  

 Képes az alkotó információ- és könyvtár, valamint az információs-

kommunikációs technológia használatára.  

 Szakmai témákban szóban és írásban is képes szakszerűen és érthetően 

kifejezni magát.  

 Fokozódó önállósággal képes szaktárgya ismereteit tárgyilagosan és 

változatos módszerekkel közvetíteni. 

 Kezdetben mentori támogatással, majd fokozódó önállósággal képes a 

szaktudományi, továbbá az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben 

tanult módszerek, eljárások szaktárgyi és a kollégiumi nevelésben való 

alkalmazására. 

 Mentori támogatással képes felismerni a különböző tudásterületek közötti 

összefüggéseket, kapcsolódásokat, átfedéseket és egymásra hatásokat. 

 Fokozódó önállósággal képes a szaktárgyának megfelelő tudományterületeken 

a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések bemutatására, 

valamint a különböző tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára. 

 Egyre önállóbban képes szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, 

tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására. 

 Képes a taneszközök, tanulási források elemzésére, értelmezésére. 

 Tájékozódik a szaktárgya tanítása  tanulása során felhasználható nyomtatott 

és nem nyomtatott információforrások, a digitális tankönyvek, taneszközök 

között. 

Attitűd 

http://www.ofi.hu/
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 Érdeklődik a tantárgyához, műveltségi területéhez és a kollégiumi neveléshez 

kapcsolódó szakirodalmak iránt. 

 Elképzelhetetlennek tartja tanulássegítő tevékenységét az IKT eszközök 

alkalmazása nélkül. 

 Törekszik a szaktárgyak közötti integráció megvalósítására, ennek érdekében 

kollégáival való együttműködésre. 

 Nyitott a szakmai együttműködésre az intézmény pedagógusaival. Elfogadja a 

segítséget tapasztaltabb kollégáitól. 

 

 

1.3 Szakmai tudatosság 

 

Tudás 

 Ismeri az adott szakterület társadalomban betöltött szerepét, a szaktárgy 

tanításának céljait, feladatait a tanulók személyiségfejlődésének és 

gondolkodásfejlesztésének segítésében.  

 Rendelkezik azokkal a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai ismeretekkel, 

amelyek a nevelés, a tanulás-tanítás eredményességét befolyásolhatják. 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes különböző színtereken. megvalósítani szaktárgya 

tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit.  

 Fokozódó önállósággal képes a szaktárgyában fejlesztett kompetenciák más 

műveltségterületeken is fejlődést generáló szinergikus hatásainak tervezésére, 

kihasználására.  

 Szaktárgyi, szakmódszertani felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és 

önkorrekcióra képes.  

 Mentori támogatással képes a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmaz-

kodva, különböző megoldásokban gondolkodni, felelősen választani. 

Attitűd 

 Törekszik a tanulók személyiségének, tudásának és tanulási képességeinek 

folyamatos fejlesztésére.  

 Együttműködésre törekszik szaktárgyának, valamint más szaktárgyaknak a 

tanítóival.  

http://www.ofi.hu/
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 Törekszik a transzferhatás kihasználására.  

 Nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók 

megismerési és alkotási vágyának, önművelési igényeinek felébresztésére és 

fenntartására. 

 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 
 

A gyakornok a tanulók életkori sajátosságai és az intézmény pedagógiai programja 

alapján – kezdetben mentori támogatással, az időszak végén pedig önállóan – 

tervezi pedagógiai munkáját a kollégiumi foglalkozások keretprogramterve és a 

tanulói egyéni fejlesztési tervek alapján. 

Ismeri a tervezéshez szükséges jogszabályokat, alapdokumentumokat, módszereket. 

A tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködik.  

A taneszközöket és egyéb tanulási forrásokat elemzi, és - segítséggel – a konkrét 

céloknak megfelelően választ.  

Törekszik tervei reflektív módú elemzésére, értékelésére. 

 

 

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

 

Tudás 

 Alapvető ismeretei vannak a pedagógiai tevékenységet meghatározó 

dokumen-tumokról, tantervfajtákról, tantervtípusokról, ismeri ezeknek az 

oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét. 

 Alapvető ismeretei vannak intézménye alapdokumentumairól és 

szabályozóiról. 

 Alapvető ismeretei vannak a kollégiumi nevelés, valamint szaktárgya 

tanításának jogszabályi hátteréről, ismeri tantárgya tanterveit, 

továbbhaladási-, vagy vizsgakövetelményeit. 

 Ismeri a foglalkozástervezés és tananyag-kiválasztás és a rendszerezés 

szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani szem-

pontjait, az erről megfogalmazott tudományos eredményeket. 

http://www.ofi.hu/
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 Ismeri a Kollégiumi nevelés országos alapprogramját, keretterveit és 

keretprogram terveit, a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeit. 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes a keretprogramterv és a program tananyag 

súlypontjait, felépítését, közvetítésének logikáját a tantervi előírásokkal és a 

pedagógiai célokkal összhangban az adott tanulócsoporthoz igazítani. 

 A nevelési, tanulási-tanítási folyamat során fokozódó önállósággal képes a 

felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket és egyéb 

tanulási-tanítási forrásokat kritikusan elemezni, kezdetben mentori 

segítséggel, majd önállóan a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani 

(különös tekintettel az információ-kommunikációs technológiára). 

 Oktató-nevelő munkája során fokozódó önállósággal képes a Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramja és a Nemzeti alaptanterv fejlesztési 

feladatainak, nevelési céljainak megvalósítására és a kulcskompetenciák 

fejlesztésére. 

 Fokozódó önállósággal képes tájékozódni a pedagógiai tevékenységet 

meghatározó dokumentumok, kollégiumi kerettervek, keretprogramtervek, 

tantervfajták, tantervtípusok között. 

 Kezdetben mentori támogatással, később önállóan képes figyelembe venni a 

tananyag-kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-

pszichológiai, továbbá szakmódszertani szempontjait, az erről megfogalmazott 

tudományos eredményeket. 

Attitűd 

 Szakmai munkájának tervezése során arra törekszik, hogy hozzájáruljon az 

intézmény pedagógiai programjának megvalósításához. 

 Törekszik arra, hogy pedagógiai munkáját a szabályzó dokumentumok alapján 

tervezze és valósítsa meg. 

 Tisztában van a nevelés és tanítás elválaszthatatlan kapcsolatával, 

összefüggéseivel. 

 
 
2.2 Saját pedagógiai tevékenység tervezése 
 

http://www.ofi.hu/
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Tudás 

 Alapvető ismeretei vannak a tervezés szintjeiről, módszertanáról. 

 Ismeri intézményének pedagógiai programját, helyi tantervét. 

 Alapvető ismeretei vannak intézménye hosszú, közép- és rövid távú terveiről. 

Képesség 

 Pedagógiai munkáját fokozódó önállósággal képes éves szinten, a tanulási 

egységek és a foglalkozások szintjén, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezni, tervét korrigálni.  

 Pedagógiai munkájának tervezésekor fokozódó önállósággal figyel az 

intézmény pedagógiai programjára, a tanulói személyiség fejlesztésére 

vonatkozó tantervi célkitűzésekre, a tanulók életkorára, az elsajátítandó tudás 

sajátosságaira.  

 Mentori támogatással képes megteremteni a rendelkezésre álló taneszközök 

és a pedagógiai környezet összhangját. 

 Fokozódó önállósággal képes az egyéni tanulási folyamat, az egyes tanuló 

fejlődését segítő terv készítésére. 

 A tervezés során fokozódó önállósággal figyel a tanítási-tanulási stratégiák, 

taneszközök, információforrások, módszerek megválasztására. 

 Tervezésében képes az ITK eszközök használatára. 

 

 

Attitűd 

 Törekszik az alapos felkészülésre, tervezésre és a rugalmas megvalósításra.  

 A tervezés során együttműködésre törekszik a kollégákkal és a tanulókkal, 

kész figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, 

előzetes tudás, képességek, szociális felkészültség). 

 A pedagógiai folyamatok tervezése során a tanulók tanulási folyamatának 

szem előtt tartására törekszik. 

 Szakmai munkájának tervezésekor a nevelés és oktatás egységének 

érvényesítésére törekszik. 

 Nyitott az önreflexióra. 

 

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

A gyakornok – kezdetben mentori támogatással, az időszak végén pedig önál-lóan – 

adekvát stratégiát, illetve a motivációt, differenciálást, 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  

– mentori támogatással történő – megválasztásával biztosítja a tanulók egyéni és 

társas tanulási lehetőségeit. Az egyéni tanulási sikeresség érdekében különböző 

tanulási technikákat ismertet meg és gyakoroltat a tanulókkal. 

Hatékonyan és szakszerűen alkalmazza a hagyományos és az infokommunikációs 

technikákra épülő eszközöket, digitális tananyagokat. Kihasználja az IKT 

tanulástámogató lehetőségeit. 

 

 

3.1 Tanuláselmélet, tanulásszervezés, motiváció 
 

Tudás 

 Ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult tanítási-tanulási 

módszerek, eljárások szaktárgyi alkalmazásának speciális szempontjait, 

lehetőségeit.  

 Alapvető ismeretei vannak a tanulási folyamat pszichológiai, biológiai 

tényezőiről, jellemzőiről, törvényszerűségeiről. 

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a 

tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. Ismeri a 

személyiség különböző motivációs típusait. 

 Ismeri a szaktárgya tanításában alkalmazható hatékony tanulásszervezési 

módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. 

 Ismeri a differenciálás elméletét és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. 

 Ismeri a tanulási típusok, stílusok sokféleségét. 

Képesség 

 Mentori támogatással képes 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 kiválasztására, illetve 

megvalósítására.  

http://www.ofi.hu/
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 Mentori támogatással képes a tanulási-tanítási stratégia meghatározására; a 

tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására; hatékony 

módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének 

megfelelő korosztály, illetve a felnőttoktatás keretében is.  

 Fokozódó önállósággal képes a tanulási nehézségek felismerésére a 

végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is.  

 Fokozódó önállósággal képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, 

fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek felismerésére és kezelésére.  

 Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő 

eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására.  

 Nevelő-oktató munkáját képes – mentori támogatással – az éves, a tanulási 

egységek és a foglalkozások szintjén a tanulócsoporthoz igazított tervei 

alapján végezni. 

 A tananyag-elsajátítás folyamatában fokozódó önállósággal képes a tanulók 

előzetes tudására építeni. 

 A tanulók egyéni adottságaihoz igazított feladatokkal törekszik az egyéni 

tanulás fejlesztésére. 

 Mentori támogatással képes a tananyagtartalomhoz és a tanulócsoporthoz 

illeszkedő tanulásszervezési eljárásokat alkalmazni. 

 Képes az érdeklődés és a figyelem felkeltésére, folyamatos fenntartására. 

 A tananyag-elsajátítás folyamata során törekszik a tanulók előzetes tudásának 

feltérképezésére, a tévképzetek kijavítására. 

 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. 

 Elfogadja, hogy a diákok önálló tanulásához szükség van a tanulási módok és 

formák tudatosítására, a „tanulás tanítására”. 

 Törekszik változatos módszertani és tanulásszervezési, irányítási eljárások 

alkalmazására. 

3.2 Kompetenciafejlesztés 
 

Tudás 

 Alapvető ismeretei vannak a Nat-ban megfogalmazott kulcskompetenciákról 

és saját tantárgyának szerepéről a kulcskompetenciák fejlesztésében. 

 Ismeri a szaktárgyához kapcsolódó fejlesztési feladatok rendszerét. 

http://www.ofi.hu/
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 Alapvető ismeretei vannak a szaktantárgy tanítása-tanulása során kialakítandó 

speciális kompetenciák fejlesztésének módszereiről. 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes az egész életen át tartó tanulás 

képességrendszerének megalapozására, technikáinak gyakoroltatására. 

 Fokozódó önállósággal képes a szaktantárgy tanítása-tanulása során 

kialakítandó speciális kompetenciák és a tantárgyhoz kapcsolható 

kulcskompetenciák fejlesztésére. 

 Kezdetben mentori támogatással, majd egyre önállóbban képes a pedagógiai 

programban rögzített kollégiumi alapprogram céljainak, fejlesztési 

követelményeinek érvényesítésére saját pedagógiai munkájában. 

 Fokozódó önállósággal képes a az együttműködő tanulás szervezésére 

(csoportalakításra, a csoportos tanulás megszervezésére, tanulók csoportban 

való tevékenykedtetésére). 

 Képes az IKT eszközöket a tanulók eredményes tanulásának támogatásában 

használni. 

Attitűd 

 Elfogadja az egész életen át tartó tanulás szükségességét.  

 Nyitott a tanulói tevékenységekre alapozott nevelő-oktató munkára. 

 Elfogadja, hogy a tanulás aktív folyamat, amelyben nélkülözhetetlen a tanulói 

részvétel, aktivitás. 

 Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő aktivitást, 

interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 

alkalmazására.  

 Fontosnak tarja az ismeretek közvetítése mellett a tanulói képességek és 

készségek fejlesztését, az attitűdök formálását. 

 

 

3.3 A tanulói szükségletekre építő (adaptív) tanulási környezet 

 

Tudás 

http://www.ofi.hu/
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 Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, 

tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges 

ismeretekkel.  

 Alapvető ismeretei vannak a különböző tanulási környezetek tanulási 

eredményességre gyakorolt hatásairól.  

 Alapvető ismeretei vannak a szaktantárgy tanításának-tanulásának tanórán és 

iskolán kívüli lehetőségeiről, színtereiről.  

 Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-

oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának 

kérdéseiben.  

 Alapvető ismeretei vannak a kapcsolatteremtés fontosságáról, valamint a 

bizalom meghatározó szerepéről a hatékony tanulási feltételek megterem-

tésében.  

Ismeri a különböző tanulási környezetek (köztük az e-tanulás) alapvető 

feltételeit, eszközeit, módszereit és a tanulás eredményességére gyakorolt 

hatását. 

Képesség 

 Fokozódó önállósággal képes a nyugodt, biztonságos és az eredményes 

tanulást támogató tanulási környezet kialakítására.  

 Az optimális tanulási környezet megteremtésekor fokozódó önállósággal figyel a 

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

a tanulásra gyakorolt előnyeire, hátrányaira. 

Attitűd 

 Elfogadja, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell 

venni a tanulók egyéni igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit.  

 A tanulási folyamat hatékonyságának érdekében törekszik a tanulókkal való 

együttműködés megvalósítására. 

 Tisztában van azzal, hogy a pedagógusnak irányító szerepe van a pedagógiai 

folyamatokban. 

 Nyitott a tanulók ötletei, kezdeményezései iránt, a tanulókkal való közös 

szabályok megalkotására. 

http://www.ofi.hu/
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 Elfogadja a formális, nem formális és informális úton, tanulási környezetben 

szerzett tudás összekapcsolásának fontosságát. 

 Elfogadja, hogy a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak 

emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben kell tartani.  

 

 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése 
 

A gyakornok alapvető elméleti ismeretekkel rendelkezik a pedagógia, pszichológia, 

szociológia területén, ismeri a hatékony tanuló-megismerési technikákat. 

Ezek felhasználásával – kezdetben mentori segítséggel, az időszak végén pedig 

önállóan - olyan helyzeteket teremt, amelyek elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, 

szociális, pszichomotoros és erkölcsi fejlődését. A fejlesztés során – fokozódó 

önállóssággal – figyelembe veszi a tanuló egyéni képességeit, adottságait, 

fejlődésének ütemét, szociokulturális hátterét.  

Elméleti tudása és a tanulók/tanulócsoportok megismeréséből gyűjtött adatok 

felhasználásával fokozódó önállóssággal elemzi a napi pedagógiai gyakorlatot és a 

kollégium mindennapi valóságát, hogy a tanulók világáról kapott kép alapján 

gondolkodjon a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről.  

Felismeri hiányosságait, elfogadja és felhasználja a mentori segítséget. Tiszteli a 

tanulók személyiségét, meglátja az értékeket mindenkiben. Érzékeny a tanulók 

problémáira, számukra személyre szabott segítséget nyújt 

 

 

4.1 Általános fejlődéslélektan, pedagógia, szociológia 
 

Tudás 

Alapvető elméleti ismeretekkel rendelkezik a pszichológiának, a pedagógiának és 

a szociológiának a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó 

nézeteiről, a szocializációról és a perszonalizációról. 

Ismeri a tanulók személyiségfejlődésével foglalkozó legfontosabb pedagógiai 

elméleteket és irányzatokat. 

Ismeri a biológiai, pszichológiai, társadalmi és kulturális tényezőknek a tanulói 

teljesítményekre való hatását. 

Ismeri a tanulási képességek fejlődé-sének pszichológiai és pedagógiai feltételeit.  

Ismeri a szaktárgya(i) által közvetített fogalmak kialakulásának életkori 

sajátosságait, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott 

szerepét. 

http://www.ofi.hu/
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Tisztában van szaktárgyának a tanulók személyiségfejlődésében betöltött 

szerepével, lehetőségeivel. 

Ismer egészségjavító, illetve egészségkárosító magatartásformákat.  

Képesség 

A tanuló személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti ismeretei felhasználásával 

képes a pedagógiai gyakorlatot, a kollégium mindennapi valóságát – 

kezdetben mentori támogatással, később önállóan - elemezni.  

Kezdetben mentori támogatással, később önállóan képes reális képet kialakítani 

a tanulók világáról, terveket készíteni a tanulói személyiség fejlesztésének 

lehetőségeiről.  

Kollégái támogatásával és velük együttműködve képes a tanulók egyéni 

szükségleteit figyelembe vevő fejlesztő programok megvalósítására. 

Képes a szaktárgya speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni 

megértési nehézségek felismerésére és kezelésére. 

Kezdetben mentori támogatással, majd egyre önállóbban 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.  

Mentori támogatással képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési 

lehetőségeket kihasználni, a tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a 

végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is.  

Kezdetben mentori támogatással, majd egyre önállóbban képes a tanulók 

személyiségének fejlesztésével kapcsolatos tevékenységét elemezni, 

fejleszteni. 

Attitűd 

Törekszik saját pedagógiai nézeteinek megfogalmazására, nyitott mások 

pedagógiai nézeteinek megismerésére. 

Nyitott a pedagógiai nézetek sokszínűsége iránt. 

A nevelés és oktatás egységét vallja. 

Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek megismerésére.  

Érdeklődik a tanulók sajátos világa iránt. 

Tisztában van szaktárgyának és nevelőmunkájának a tanulók 

személyiségfejlődésében betöltött szerepével, lehetőségeivel. 

Törekszik támogatni a tanulói személyiség autonómiájának kibontakozását. 

 

 

4.2 Tanuló-megismerési technikák, egyéni bánásmód 
 

Tudás 

Ismer hatékony tanuló-megismerési technikákat.  

http://www.ofi.hu/
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Alapvető ismeretei vannak a tanulói fejlesztés különböző területeiről, a tanulói 

fejlődés segítésének módszereiről. 

Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása és a kollégiumi keretprogramterv 

megvalósítása során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek diag-

nosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségeit.  

Képesség 

A tanulók megismerése érdekében fokozódó önállósággal képes szakszerű 

megfigyelésükre, objektív adatok gyűjtését biztosító eszközök alkalmazására, 

a tapasztalatok rögzítésére. Mentori támogatással képes az adatok 

értelmezésére. 

Kezdetben mentori támogatással, majd egyre önállóbban képes a különböző 

adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező tanulók 

tanulásának, fejlesztésének érdekében a megfelelő módszerek 

megválasztására és alkalmazására.  

Fokozódó önállósággal képes a tanulók egyéni fejlesztésének tervezésére és 

pályaorientációjuk segítésére. 

Attitűd 

Minden egyes tanulóban igyekszik felfedezni az értéket, a fejlődés lehetőségét.  

Elfogadja, hogy a tanuló hibázhat, kudarcok érhetik. 

Szemléletében fontos a megismerésen alapuló fejlesztés.  

Nyitott a tanulói egyéni fejlesztést segítő módszertan, az adaptív 

tanulásszervezés iránt. 

Elfogadja a tanulási módok különbözőségét. 

Fontosnak tartja a szülőkkel való folyamatos együttműködést. 

 

 

4.3 Kiemelt figyelmet igénylő tanulók felismerése, fejlesztése 
 
Tudás 

Ismeri a kiemelt figyelmet igénylő tanulók kategóriájának jogszabályi 

meghatározását. 

Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai ismeretekkel rendelkezik a 

hátrányos helyzet fogalmáról, a személyiségfejlődés zavarairól, a maga-

tartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az 

egészségfejlesztés módszereiről.  

Ismeri a tehetséggondozás és hátránykompenzáció elméletét és megvalósításuk 

alapvető módszereit.  

Ismeri a tanulási nehézség fogalmát, okait és tüneteit. 

Képesség 

http://www.ofi.hu/
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Nevelő és oktató munkája során fokozódó önállósággal támogatja a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók személyiségének fejlődését, figyelembe véve egyéni 

képességeiket, adottságaikat, szociokulturális helyzetüket. 

Kollégáival együttműködve képes felismerni, hogy ki az a tanuló, akinek a 

fejlesztéséhez szakértői véleményt kell kérni. Nevelő munkája során a kapott 

szakértői véleményt figyelembe veszi. 

Kezdetben mentori támogatással képes a tantárgyában különleges bánásmódot 

igénylő tanulók felismerésére, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók hatékony nevelésére és oktatására, a számukra szükséges 

differenciált bánásmódra. 

Felismeri a tanulási nehézségeket. 

Fokozódó önállósággal képes a különleges bánásmódot igénylő tanulók integrált 

nevelésére, oktatására. 

Fokozódó önállósággal képes a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelésére, oktatására. 

Attitűd 

Elfogadja és tiszteli a tanulók személyiségét, arra törekszik, hogy mindenkiben 

meglássa a benne rejlő értékeket. Pozitív érzelmekkel viszonyul minden 

tanítványához.  

Érzékeny a tanulók problémáira, fontosnak tartja az egészséges 

személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.  

Elfogadja a tanulói tévesztést, hibázást.  

Törekszik minden tanulóban felfedezni a tehetséget.  

 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
 

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

sajátosságainak ismeretében – kezdetben mentori segítséggel, az időszak végén 

pedig önállóan – 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,  

nyitottá válnak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre, a helyi, a 

nemzeti és az egyetemes emberi értékek elfogadására. 

képessé válnak a kulturált egyéni és közösségi életre, mások megértésére és 

tiszteletére, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására. 

 

 

http://www.ofi.hu/
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Csoportok működtetése 

 

Tudás 

Alapvető ismeretekkel rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a 

demokrácia működéséről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról.  

Ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és 

kulturális sajátosságait. 

Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetének megismerésére vonatkozó 

fontosabb eljárásokat, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő 

pedagógiai módszereket. 

Ismeri az egyes tanulók csoportból való kirekesztésének lehetséges okait, a 

beavatkozás lehetőségeit. 

Ismeri az integráció, inklúzió fogalmát. 

Tudja, hogy a tanulási környezet hat a tanulói teljesítményre. 

Ismer olyan pedagógiai módszereket, amelyek alkalmasak a befogadó tanulási 

környezet kialakítására, az egyes tanulók esélyeinek növelésére, a közösség 

alakítására, fejlesztésére. 

Képesség 

Fokozódó önállósággal képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai 

helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és 

egészséges működését.  

Kezdetben mentori támogatással, majd egyre önállóbban alkalmaz az 

együttműködést támogató, motiváló módszereket mind a tanulássegítés, 

mind a szabadidős tevékenységek keretében.  

Kezdetben mentori támogatással, majd fokozódó önállósággal segíti a csoportta-

gok közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a demokratikus 

társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és 

egyetemes emberi értékek elfogadását.  

Mentori támogatással képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni 

azokat a csoportok működésére ható társadalmi-kulturális jelenségeket, 

amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, kollégiumi és kollégiumon kívüli 

életét. 

Mentori támogatással arra törekszik, hogy a kollégiumi csoporton belül elfogadó, 

befogadó nevelési környezetet hozzon létre.   

Felismeri az egyes tanulók csoportból való kirekesztésének lehetséges okait, és - 

kezdetben mentori támogatással, majd egyre önállóbban - képes a 

beavatkozásra. Törekszik a más kulturális közegből érkezett tanulók 

eredményes integrált nevelésére, oktatására. 

Az egyén és a közösség fejlődése érdekében – kezdetben mentori támogatással, 

majd fokozódó önállósággal – képes felismerni a tanulók érdekérvényesítő 

törekvéseit. 

http://www.ofi.hu/
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Különböző pedagógiai szituációkban – fokozatosan önállósodva – együttműködik 

a tanulókkal, vitában érvel, mások ötleteit és véleményét értékeli, 

alternatívákat javasol- így elősegíti a konszenzuson alapuló döntéshozatalt. 

Fokozódó önállósággal támogatja a tanulók együttműködését. 

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

Attitűd 

Fontosnak tartja a demokratikus gondolkodást és magatartást a csoportok 

működésében. 

Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt.  

Érzékeny a közösségépítő civil kezdeményezésekre, ezek megismerésére, egyes 

kezdeményezésekbe szívesen bekapcsolódik. 

Nyitott az integráció és az inklúzió iránt. 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 
folyamatos értékelése, elemzése 

 

A gyakornok – kezdetben mentori támogatással, az időszak végén pedig önálló-an – 

személyre szabottan értékeli a tanulók munkáját, ehhez az értékelés céljának és 

szintjének megfelelő értékelési formát, módszert választ, szükség esetén 

mérőeszközt készít.  

A tanulók értékelése során törekszik arra, hogy figyelembe vegye az értékelés 

jelentős hatását a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók 

személyiségfejlődésére és önértékelésére. Önértékelési képességeik fejlődése 

érdekében rendszeresen bevonja őket saját tevékenységeik értékelésébe. 

Az értékelés során kapott adatokat – kezdetben mentori támogatással, az időszak 

végén pedig önállóan – értelmezi, az eredmények alapján fejleszti saját pedagógiai 

gyakorlatát. 

Ismeri és betartja az értékelés jogi és etikai normáit. 

 

 

6.1 Pedagógiai folyamatokhoz illeszkedő értékelés 
 
Tudás 

Ismeri az értékelés funkcióit, folyamatát, formáit és módszereit. Tisztában van 

alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel. 

Alapvető ismeretei vannak a diagnosztikus, formatív és szummatív mérés-

értékelés eszközrendszeréről és elméleti alapvetéseiről a tanulásszervezés és 

az egyéni tanulási út biztosításában. 

Alapvető ismeretei vannak a szaktárgyára és a kollégiumi nevelés eredményeire 

vonatkozó sajátos mérési, értékelési módszerekről, eszközökről. 

Képesség 

http://www.ofi.hu/
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Fokozódó önállósággal képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek 

megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására. 

Pedagógiai és szaktárgyi céljainak, a tanuló sajátosságainak megfelelően képes 

az értékelés eszközeinek megválasztására, vagy mentori támogatással új 

eszközök elkészítésére.  

Szakmai támogatással képes az országos, illetve a helyi mérési eredmények 

értelmezésére. 

Képes – kezdetben mentori támogatással – figyelembe venni az értékelés 

hatásait a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiség-

fejlődésére és önértékelésére.  

Az értékelés során fokozódó önállósággal képes figyelembe venni a 

differenciálás, individualizálás szempontjait.  

Attitűd 

Törekszik a minőségre és annak folyamatos fejlesztésére. 

Törekszik a tanulást támogató értékelésre. 

Értékeléseiben a pozitív megerősítésre törekszik. 

Elfogadja, hogy a tanári értékelés hatással van a tanulói személyiségfejlődésre. 

 

6.2 A tanulók szakszerű mérése, az adatokra épülő fejlesztése 
 

Tudás 

Alapvető ismeretei vannak a szaktantárgy tanítása-tanulása során elsajátított 

ismeretek és fejlesztendő kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas 

sajátos módszerekről, eszközökről. 

Alapvető ismeretei vannak arról, hogy a különböző eszközök a tanulói 

teljesítmény mely területein alkalmazhatók ellenőrzésre, értékelésre. 

Ismeri a fejlesztő értékelés szaktárgyán és a kollégiumi nevelés területein belüli 

alkalmazási lehetőségeit. 

Képesség 

Fokozódó önállósággal képes az értékelés eredményeinek felhasználására a 

tanulók egyéni fejlesztésében. 

Fokozódó önállósággal képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és 

alkalmazni a tanulók önbecsülését támogató ellenőrzési módszereket. 

Kezdetben mentori támogatással képes személyre szabottan értékelni a tanulói 

teljesítményeket. 

Mentori támogatással képes szaktárgya és a kollégiumi nevelés ismereteit és 

speciális kompetenciáit mérő eszközök (kérdőívek, tudásszintmérő tesztek) 

készítésére és az adatok elemzésére. 

Törekszik hozzásegíteni a tanulót saját teljesítménye, a társak, a csoport, a 

felnőttek és az események reális értékeléséhez. 

http://www.ofi.hu/
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Képes használni az IKT eszközöket a mérés folyamatában. 

Attitűd 

Elfogadja, hogy minden tanuló fejleszthető. 

Mentora támogatásával rendszeresen elemzi saját mérési-értékelési gyakorlatát, 

nyitott az új módszerek és eljárások megismerésére, saját készségeinek 

fejlesztésére. 

Elfogadja az értékelés fejlesztő jellegét, amely hozzájárul a tanulás 

eredményességéhez. 

 
 

http://www.ofi.hu/
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7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 

A gyakornok különböző szakmai szituációkban arra törekszik, hogy a partnerek 

életkorának, kultúrájának megfelelően célirányosan, nyíltan és hitelesen 

kommunikáljon.  

A pedagógiai folyamatban betöltött szerepüknek megfelelően együttműködik a 

tanulókkal, kollégáival, a kollégium más munkatársaival, a szülőkkel, a tanulók és a 

kollégium életében szerepet játszó szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel. 

Törekszik felismerni és kezdetben mentori támogatással értelmezni a kommunikációs 

nehézségeket, és ezen a téren fejleszti önmagát. 

 

 

7.1 Kommunikáció 

 

Tudás 

Ismeri a személyközi –és csoportkommunikáció korszerű elméleteit, a pedagógiai 

kommunikáció sajátosságait. 

Rendelkezik az egyén és a társas környezet kölcsönhatásával kapcsolatos 

ismeretekkel. 

Ismeri az eredményes kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait, formáit.  

Ismeri az alapvető érvelési technikákat, meggyőzési stratégiákat. 

Ismeri a kommunikáció személyiségfejlődésben betöltött szerepét. 

Ismeri a kommunikáció során használható IKT eszközöket. 

Képesség 

Szakmai szituációkban törekszik a szakszerű, érthető, nyílt és hiteles 

kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő 

szakterületek képviselőivel, a kollégiumi és a kollégiumon kívüli 

munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.  

Képes felismerni és mentori támogatással értelmezni saját kommunikációs 

nehézségeit és képes ezen a téren önmagát fejleszteni. 

Fokozódó önállósággal képes szaknyelvi kommunikációját a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, gondolkodási szintjéhez igazítani. 

Kezdetben mentori támogatással, később önállóan képes tényszerű tájékoztatást 

adni a szülőknek a tanulóról. 

Kommunikációjában előszeretettel használ IKT eszközöket. 

Attitűd 

Nyitott a párbeszédre. 

Felelősnek érzi magát kommunikációja tartalmáért és formájáért. 

Fontos számára a kétirányú visszacsatolás. 

Törekszik a szakszerű, érthető, nyílt és hiteles kommunikációra 

A kommunikációban a konstruktív problémamegoldás attitűdjét képviseli. 
 
7.2 Szakmai együttműködés 

http://www.ofi.hu/
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Tudás 

Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle 

szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés formáiról, 

módjairól.  

Tájékozott abban, hogy a szülők, a különféle szakemberek, szakmai intézmények 

hogyan segíthetik, befolyásolhatják pedagógiai munkáját. 

Ismeri a team munka alapelveit, a hatékonyan működő csoport jellemzőit. 

Képesség 

Közvetlen munkatársaival és tanítványaival a kölcsönös tiszteletre és bizalomra 

épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák 

közös kialakítására, elfogadtatására képes. 

Képes együttműködni az őt támogató kollégájával, mentorával, pedagógus 

kollégáival és a kollégium más munkatársaival. 

Képes együttműködni mentorával, pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap) megvalósításában. 

Szakmai fejlődése érdekében saját tapasztalataiból, illetve mentora tanácsaiból 

való folyamatos tanulásra képes. 

Attitűd 

Pedagógiai helyzetekben kész az együttműködésre, kölcsönösségre, 

asszertivitásra, segítő kommunikációra. 

Elfogadja az együttműködés fontosságát, és kész együttműködni mentorával, 

kollégáival. 

Fontosnak tartja mások visszajelzéseit saját tevékenységével kapcsolatban. 

Törekszik a kölcsönös tiszteletre, bizalomra épülő kapcsolatok kialakítására. 

Fontosnak tartja az esetmegbeszélő csoportokon való rendszeres részvételt. 

 

 

7.3 Problémamegoldás, konfliktuskezelés 
 

Tudás 

Ismeri a konfliktus fogalmát, lehetséges okait, típusait. 

Ismer konfliktus-megelőzési, konfliktuskezelési technikákat, módszereket.  

Ismer konfliktuskezelési technikákat. 

Ismer konfliktuskezeléssel kapcsolatos elméleteket.  

 

 

Képesség 

Mentori támogatással képes felismerni és szakszerűen kezelni az előítéletességen 

alapuló megnyilatkozásokat. 

http://www.ofi.hu/
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Fokozódó önállósággal képes hozzájárulni a kollégiumi toleráns, nyitott légkör 

megteremtéséhez. 

Mentori támogatással képes a tanulók egyéni élethelyzetéből adódó – a 

közösségben megmutatkozó – konfliktusok hátterének feltárására. 

Képes a konfliktusok felismerésére és az ismert technikák – kezdetben mentori 

támogatással történő – alkalmazására a felmerülő konfliktusok oldása, 

hatékony kezelése érdekében. 

A problémák megelőzése, feltárása és megoldása érdekében képes arra, hogy 

szakmai segítséget kérjen és fogadjon el. 

Képes arra, hogy a tanulókat egymás elfogadására és tiszteletére, együtt-

működésre nevelje. 

Attitűd 

Tanári munkáját előítéletektől mentesen végzi, igyekszik az inklúzió szemléletét 

a gyakorlatban is megvalósítani. 

A kollégium világában is tudatosan törekszik az értékek sokféleségének 

elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, 

tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre. 

Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. 

Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása illetve megoldása 

érdekében szakmai segítséget kérjen és fogadjon el.  

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

A gyakornok ismeri a szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő tudományterületeket 

megalapozó nézeteket.  

Tudatában van annak, hogy saját személyisége az egyik legfontosabb 

munkaeszköze, ezért folyamatosan fejleszti önismeretét. Fejlődése érdekében 

folyamatosan figyeli és – kezdetben mentori támogatással – elemzi viselkedésének, 

tevékenységeinek másokra gyakorolt hatását, környezetének ezzel kapcsolatos 

jelzéseit. Folyamatosan elemzi, mentori támogatással értékeli munkáját, fejleszti 

szakmai felkészültségét és gyakorlatát. 

Szaktárgya, valamint a neveléstudomány kutatási módszereinek alkalmazásával 

részt vesz a kollégiumi munkára vonatkozó vizsgálatokban. 

A kollégáival együttműködve részt vesz az intézményi szervezet folyamatos 

fejlesztésében. Tudatosan vállalja pedagógusi hivatását. 

8.1 Szakmai önállóság, személyes felelősség 
 

Tudás 

Ismeri a szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő tudományterületeket 

megalapozó nézeteket. 

http://www.ofi.hu/
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Ismeri az önismerettel, önfejlesztéssel kapcsolatos szakirodalmat.  

Tudja, milyen lehetőségei vannak elméleti és gyakorlati tudása fejlesztésére. 

Tisztában van az egész életen át tartó tanulás jelentőségével. 

Ismeri a pedagógus életpályát, és az azon történő előrejutás feltételeit és 

lehetőségeit. 

Alapvető ismeretei vannak a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, 

szociológiai és pedagógiai elméletekről, a szereppel kapcsolatos különböző 

elvárásokról.  

Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.  

Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs 

forrásokról, szervezetekről. 

Ismeri a pedagógus életpálya szintjeit, az egyes szintekhez kötődő elvárásokat, a 

továbbhaladás feltételeit. 

Ismeri a lelki egészség megőrzésének elméletét és gyakorlati módszereit. 

Ismeri a pedagógiai kutatás és fejlesztés, valamint innováció legfontosabb 

sajátosságait. 

Képesség 

Képes szakmájával, a szaktárgyainak tanításával, tanulásirányításával 

kapcsolatos szakmai kérdések átgondolására, és a vonatkozó források alapján 

a megfelelő válaszok kidolgozására – kezdetben mentori támogatással. 

Képes felismeri, hogy munkájában, szakmai fejlődésében melyek azok a 

helyzetek, témák, amelyekben támogatásra van szüksége. 

Saját fejlődése érdekében képes mások véleményét figyelembe venni, tanácsot 

kérni és elfogadni. 

Önismeretének fejlesztése érdekében önismereti, önértékelési technikákat tanul. 

Kezdetben mentori segítséggel, később önállóan képes saját pedagógiai 

gyakorlatának elemzésére és fejlesztésére. 

Mentori támogatással képes pedagógiai nézeteinek reflektív értelmezésére, 

elemzésére, értékelésére.  

Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását.  

Képes elemezni, értelmezni a pedagógia és szaktárgya kutatási, fejlesztési 

eredményeit.  

Képes egyszerűbb kutatási módszerek alkalmazására. 

 

Attitűd 

Törekszik önmaga megismerésére, karbantartására. 

Fontosnak tartja saját pedagógiai véleményének megfogalmazását, törekszik 

mások véleményének megismerésére. 

Az egész életen át tartó tanulást a folyamatos fejlődés lehetőségeként értelmezi, 

az önmegvalósítás eszközeként tekint rá. 

Törekszik a folyamatos szakmai és önfejlődésre. 

http://www.ofi.hu/
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Elfogadja a változás, változtatás szükségességét. 

Törekszik a példaadó pedagógusi magatartásra, munkavégzésre. 

Törekszik testi-lelki egészségének megőrzésére.  

A pedagógus pálya jogi és etikai normáinak betartására törekszik.  

Elfogadja a folyamatos szakmai fejlődés, a szaktudományi, szakmódszertani és 

neveléstudományi megújulás szükségességét. 

Elfogadja a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikát. 

Elfogadja a családi élet és a pedagógusszerep közötti harmónia szükségességét. 

Elfogadja a jogkövető magatartás szükségességét.  
 
 

8.2 Felelősség a szervezetért 
 

Tudás 

Ismer az intézmény eredményességét befolyásoló kulcsfontosságú folyamatokat, 

eredményességet jelző mutatókat, eredményességi kritériumokat. 

Ismer minőségfejlesztési eszközöket, módszereket. 

Képesség 

Kezdetben mentori segítséggel, később önállóan képes részt vállalni az 

intézmény fejlesztését, eredményességének javítását célzó munkában.  

Képes megérteni a kollégiumban zajló folyamatok rendszerét; értelmezni a 

szabályozó dokumentumokban leírtakat. 

Fokozódó önállósággal képes részt venni az intézményi munka minőségét, 

eredményességét meghatározó folyamatok megvalósításában, működésének 

értékelésében, fejlesztésében. 

Képes beilleszkedni a szervezetbe, tud csoportban dolgozni. 

Képes online szervezeti kommunikációra. 

Attitűd 

Elfogadja a folyamatos fejlesztés szükségességét, nyitott a pedagógiai 

innovációra. 

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

véleményét, együttműködését. 

Elfogadja a szabályozottságot a szervezet működésében. 

Lojális a kollégium hitvallásához. 

Elfogadja a jogkövető magatartás szükségességét.  

Felhasznált irodalom  

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

programban elkészült kompetencia-leírások, kézirat 

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

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

http://www.ofi.hu/
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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  

59/2013. (VIII.9) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alap-

programjának kiadásáról 

 

 

http://www.ofi.hu/

