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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 

http://www.ofi.hu/
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kiadásáról és a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről adja. 

 

 

 

 
 

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.  
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szaktárgyi, tantervi 

tudás 

3.  
A tanulás támogatása 

4.  
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érvényesülése 

5.  
A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 
segítése, fejlesztése 

6.  
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7.  
Kommunikáció és 

szakmai együttműködés, 
problémamegoldás 

2.  
A pedagógiai folyamatok, 
tevékenységek tervezése 

8.  
Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a 
szakmai fejlődésért 
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A kollégiumi nevelőtanár  

munkakörre vonatkozó pedagógiai szintleírások 
 

Mesterpedagógus 
 

Általános jellemzői  

 

Professzionális pedagógus.  

Lehet szakértő, szaktanácsadó, vezetőtanár, mentortanár. 

Nem kötelező pályaszakasz. Feltétele a pedagógus szakvizsga és a második 

minősítés megszerzése. 

Jellemző életkor: 37 év felett. 

 

Biztos szaktudással, sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkező, példamutató, 

elhivatott pedagógus, aki szervezetének meghatározó tagja. Empatikus, 

együttműködő, támogató. 

Egy vagy több szakterület specialistája, fejlett mentori, tanácsadói kompetenciák 

jellemzik. 

 

Ebben az időszakban munkája a pedagógiai folyamatok eredményességét célzó 

fejlesztésekre, szervezetfejlesztésre, felnőtt közösségek vezetésére, támogatására, 

valamint tudásának megosztására irányul. 

Magas szintű mesterségbeli tudása pedagógiai „jó gyakorlat”-ban jelenik meg. Jó 

gyakorlatát publikálja, szakmai közösségekben bemutatja. 

Vezető szerepet vállal a szervezeti közös tudás létrehozásában; pedagógiai, 

módszertani fejlesztésekben. 

Közreműködik a pedagógusok fejlesztésében, a pedagógus tehetségek 

támogatásában. 

Szakmai professzionalizmusa alkalmassá teszi arra, hogy saját és más intézmények 

pedagógusai szakmai tevékenységét támogassa. 

Látóköre kiszélesedett, a pedagógiai folyamatokat társadalmi, oktatáspolitikai 

kontextusban is tudja értelmezni. Szervezetfejlesztésben együttműködő. 

Szakmai kapcsolatai stabilak, szakmailag képviseli az intézményt a külső 

partnereknél. 
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1. Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 
 

A mesterpedagógus szakmai munkájához, szakterületéhez kapcsolódó fejlesztési 

elképzelésekkel rendelkezik, és ezek megvalósításában kezdeményező szerepet tölt 

be. Mesterségbeli tudása, szakmai tapasztalatai, fejlesztési elképzelései alapján jó 

gyakorlatokat fejleszt, vagy ezek fejlesztésében vesz részt. 

Mások szakmai fejlődését támogatja, kollégiumon belül, illetve helyi vagy regionális 

szinten szakmai vezetői szerepre vállalkozik. Szakértői, szaktanácsadói feladatot 

láthat el. 

1.1 Szakmódszertan 

 

Tudás 

Elmélyült ismeretekkel, tapasztalati tudással rendelkezik a korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások területén. 

Képesség 

Képes kollégáit, a kollégiumon kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

szaktárgya tanításához alkalmazható tanulásszervezési módok, fontosabb 

módszerek, tanítási és tanulási stratégiák hatékony alkalmazásában. 

Attitűd 

Szakmódszertani kérdésekben vallja az ön- és társértékelésre alapozott 

folyamatos fejlődés szükségességét. 

Elkötelezett kollégáinak, kollégiumi és kollégiumon kívüli szakmai közösség 

tagjainak szakmódszertani gyakorlatuk folyamatos elemzésen alapuló 

fejlesztésén való támogatása iránt, készséggel támogatja őket 

szakmódszertani kérdésekben. 

 

 

1.2 Szaktárgyi tudás, szaktárgyi integráció, IKT kompetenciák 

 

Tudás 

Komplex ismeretei vannak szaktárgya és a többi tantárgy, műveltségterület 

kapcsolatrendszeréről. 

Képesség 

Képes kollégáit és az iskolán kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni az IKT 

eszközöknek, valamint az alkotó információ- és könyvtárhasználatnak a 

szaktárgya tanítási-tanulási folyamatába történő beépítésében, a szaknyelv 

megfelelő használatában, a szaktárgyi ismereteket tárgyilagos és változatos 

módszerekkel történő közvetítésében, a különböző tudományterületi, 

szaktárgyi tartalmak integrációjában. 

Attitűd 

Vallja, és környezetében határozottan képviseli a szaktárgyi és IKT tudás 

folyamatos fejlesztésének szükségességét, a szakmai együttműködés 

fontosságát. 

 

http://www.ofi.hu/
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1.3 Szakmai tudatosság 

 

Tudás 

Széles körű elméleti és tapasztalati tudása van az adott szakterület 

társadalomban betöltött szerepéről, a tanulók személyiség- és 

gondolkodásfejlesztésében való lehetőségeiről. 

 

Képesség 

Képes kollégáit, kollégiumon kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni a 

tanulói kompetenciák komplex fejlesztésében, szakmódszertani 

fejlődésükben. 

Attitűd 

Elkötelezett híve a szakmai együttműködésnek. 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 

 

A szélesebb körű szakmai hálózatok tevékenységében való aktív részvétele és  

mesterségbeli tudása eredményeképpen mélyreható tapasztalatokkal rendelkezik a 

tanterv-fejlesztés, a tantervi értékelés, a pedagógiai rendszerfejlesztés terén, és 

ezeket az intézményfejlesztés szolgálatába állítja. Tapasztalatait szívesen használja 

fel helyi, illetve regionális fejlesztési munkákban, és terjeszti a szélesebb szakmai 

közönség számára. 

 

 

2.1 A közoktatás jogszabályi környezetének ismerete, a pedagógiai program, 

helyi tanterv alkalmazása 

 

Tudás 

Átfogó és részletes ismeretei vannak a tervezéshez szükséges jogszabályokról, a 

helyi szintű dokumentumokról, illetve azok tartalmáról. 

Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a tananyag-kiválasztás és 

a rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá 

szakmódszertani szempontjairól. 

Képesség 

Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

az oktató-nevelő munkájuk tervezésében; a nevelési célok megvalósítását és 

a kulcskompetenciák fejlesztését célzó tervezésben. 

  

http://www.ofi.hu/
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Attitűd 

Elkötelezett a pedagógiai folyamatok és az intézmény tervszerű működése 

mellett. 

 

 

2.2 Saját pedagógiai tevékenység tervezése 

 

Tudás 

Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a pedagógiai munka 

tervezése és módszertana terén. 

Képesség 

Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

pedagógiai tevékenységük tervezésében, értékelésében, korrekciójában. 

Attitűd 

Vallja, hogy az eredményes pedagógiai munka feltétele az együttműködésen 

alapuló tervezés, az alapos felkészülés. 

A tervezés során elkötelezett az együttműködés, a közös tervezési folyamat 

mellett. 

Folyamatos önreflexiót alkalmaz. 

 

 

3. A tanulás támogatása 
 

Aktívan részt vesz olyan fejlesztő programok, jó gyakorlatok kidolgozásában és 

iskolai, helyi és regionális disszeminációjában, amelyek építenek az egyes 

tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási, nevelési igényeire, az élethosszig tartó 

tanulás kompetenciáinak fejlesztésére, s a személyre szabott tanulás változatos 

feltételeit teremtik meg. 

Aktívan részt vesz komplex tanulási környezetben megvalósuló tanulási programok 

kidolgozásában. 

A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit, fejlesztéseit iskolai, helyi, regionális 

szinten terjeszti, és az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja. 

 
 
3.1 Tanuláselmélet, tanulásszervezés, motiváció 
 

Tudás 

Mély, tapasztalatokkal átszőtt ismeretei vannak a szaktárgyában alkalmazható 

pedagógiai- pszichológiai módszerekről, eljárásokról, a tanulási motiváció 

felismerésének és fejlesztésének módszereiről, az egyéni tanulási stílusok 

fejlesztésének eszközrendszeréről. 

http://www.ofi.hu/
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Képesség 

Képes kollégáit és az iskolán kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni a 

tanulási-tanítási stratégia meghatározásában, a személyre szabott, 

eredményes tanulásszervezés és motiváció megvalósításában 

Attitűd 

Vallja a „tanítás tanulásának” szükségességét. 

Vallja, hogy a tanulók előzetes tudása meghatározó a tananyag-elsajátítás 

folyamatában. 

Elkötelezett a módszertani, tanulásszervezési ismereteinek folyamatos 

megújítása mellett. 

3.2 Kompetenciafejlesztés 

 

Tudás 

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

személyre szabott fejlesztésének lehetőségeiről. 

Képesség 

Tevékenyen részt vállal az egyes tanulók/tanulócsoportok sajátos tanulási 

igényeit, az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztését, s a 

személyre szabott tanulás változatos feltételeit megteremtő fejlesztő 

programok kidolgozásában. 

Képes kollégáit, és a kollégiumon kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni a 

helyi tanterv céljainak, fejlesztési követelményeinek érvényesítésére a saját 

pedagógiai munkájukban, a szaktantárgy tanítása-tanulása során kialakítandó 

speciális kompetenciák és a tantárgyhoz kapcsolható kulcskompetenciák 

fejlesztésében. 

Attitűd 

Vallja az egész életen át tartó tanulás nélkülözhetetlenségét. 

Elkötelezett híve a tanulói aktivitásra épülő tanítási-tanulási folyamatoknak. 

 

 

3.3 A tanulói szükségletekre építő (adaptív) tanulási környezet 

 

Tudás 

Tapasztalati tudással átszőtt isme-retekkel rendelkezik a differenciális pedagógia, 

az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek 

kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. 

Képesség 

Képes kollégáit és az iskolán kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni az 

adaptív tanulásszervezésben, az adaptív tanulási környezet kialakításában. 

  

http://www.ofi.hu/
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Attitűd 

Vallja, hogy a komplexen értelmezett tanulási környezet minősége 

kulcsfontosságú a tanítási-tanulási folyamat hatékonyságában. 

 

 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése 
 

A mesterpedagógus kezdeményezően vesz részt kevésbé tapasztalat kollégái 

támogatásában, a tanulók személyiségfejlesztésével, az egyéni bánásmód 

érvényesítésével kapcsolatos szakmai feladataik megoldásában 

4.1 Általános fejlődéslélektan, pedagógia, szociológia 
 

Tudás 

Átfogó személyiség- és fejlődés-lélektani, pedagógiai, szociológiai tudással 

rendelkezik. 

Egy-egy részterületen tudása professzionális. 

Képesség 

Tudatos személyiségfejlesztő tevékenysége tervezett és folyamatos.  

A tanulói fejlődés segítése érdekében képes tudatosan felhasználni módszertani 

és elméleti ismereteit, saját pedagógiai gyakorlata elemzésének eredményeit. 

Széles körű szakmai tapasztalatával képes támogatni kollégáit a tanulók egyéni 

szükségleteit figyelembe vevő fejlesztő programok megvalósításában. 

Ismeretei alapján képes támogatni kollégáit és a szülőket a prevenciós technikák 

alkalmazásában. 

Attitűd 

A pedagógiai nézetek kölcsönös megismerésére törekszik, saját véleményét 

érvekkel támasztja alá. 

 

 

4.2 Tanuló-megismerési technikák, egyéni bánásmód 
 
Képesség 

Nagy rutinnal rendelkezik a tanuló-megismerési technikák alkalmazásában és az 

adatok felhasználásában. 

Képes a kollégáit támogatni objektív adatok gyűjtését biztosító eszközök, 

kérdőívek alkalmazásában, a tapasztalatok rögzítésében és az adatok 

értelmezésében, valamint a szaktárgyak tanítása-tanulása és a kollégiumi 

keretprogram-terv megvalósítása során fejlesztendő speciális kompetenciák 

személyre szabott fejlesztésében 

Attitűd 

http://www.ofi.hu/
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Vallja és szakmai köreiben terjeszti az adaptív tanulásszervezés fontosságát. 

 
 
4.3 Kiemelt figyelmet igénylő tanulók felismerése, fejlesztése 
 
Tudás 

Átfogó, folyamatosan frissülő ismeretei és gyakorlatati tapasztalatai vannak a 

kiemelt figyelmet igénylő tanulók felismerésében, fejlesztésében. 

Képesség 

Képes kollégáit támogatni a különleges bánásmódot igénylő tanulók integrált 

nevelésének, oktatásának eredményes megvalósításában. 

Attitűd 

Elfogadó attitűdjét határozottan képviseli, és másokat is erre ösztönöz. 

 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 
 
Elmélyül a közösségfejlesztés témájában a gyakorlatot segítő vizsgálódás szintjén is. 

Intézményi és hálózati együttműködés keretében, valamint társadalmi szinten is 

foglalkozik az esélyteremtés kérdésével, és érvényesíti a multikulturalizmus 

szempontját.  

 

 

Csoportok működtetése 

 

Tudás 

Komplex tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a csoportok 

működéséről, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók csoportban történő 

fejlesztéséről. 

Képesség 

Széles körű tapasztalatára építve támogatja kollégáit a tanulói együttműködést 

elősegítő motiváló módszerek alkalmazásában mind a szaktárgyi oktatás, 

mind a szabadidős tevékenységek során. 

Attitűd 

A társadalmi érzékenység és a közösségi feladatvállalás iránti elkötelezettségét 

magatartásával is képviseli. 

 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése 
 

http://www.ofi.hu/
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Az értékeléshez kapcsolódó pedagógiai feladatok ellátását magas színvonalon végzi. 

Saját munkáját rendszeresen elemzi, értékeli, és fejleszti.  

A rendelkezésre álló adatok alapján kollégái önértékelését és szakmai fejlődését is 

támogatja. 

Bekapcsolódik különböző szintű értékelő tevékenységek elemzésébe, tervezésébe, 

szervezésébe és működtetésébe; vizsgaanyagok írásába, vizsgák bonyolításába. 

6.1 Pedagógiai folyamatokhoz illeszkedő értékelés 
 

Tudás 

Széles körű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik az értékelés és 

mérésmetodika témakörében, a szaktárgyára és a kollégiumi nevelés 

eredményeire vonatkozó sajátos mérési, értékelési módszerek, eszközök 

területén.  Ismeri a szaktárgyához kapcsolódó országos és helyi mérések 

eredményeit. 

Képesség 

Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

pedagógiai céljaiknak megfelelő értékelések elvégzésében, értékelő munkájuk 

fejlesztésében. 

Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait támogatni 

az országos, illetve a helyi mérési eredmények értelmezésében, az 

eredményekre épülő fejlesztések kidolgozásában. 

Attitűd 

Elkötelezett híve a mérés-értékelésre, visszacsatolásra alapozott 

minőségfejlesztésnek saját munkájában és a tanulás támogatásában. 

 

 

6.2 A tanulók szakszerű mérése, az adatokra épülő fejlesztése 
 

Tudás 

Korszerű elméleti és módszertani tudással rendelkezik a mérés-értékelés, 

fejlesztő értékelés területén. 

Képesség 

Képes a diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásait rutinszerűen alkalmazni, 

és ebben kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait is 

támogatni. 

Részt vesz országos mérések kidolgozásában, fejlesztésében. 

Attitűd 

A fejlesztő értékelést elengedhetetlennek tartja a tanulás támogatásában. 

 

 

http://www.ofi.hu/
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7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 
Aktív szerepet vállal valamilyen együttműködésen alapuló szakmai tevékenységben, 

és ahhoz kötődően aktív szakmai kapcsolatokat működtet.  

Képes és kész mások kommunikációjának fejlődését szakmailag támogatni. 

Szerepet vállal a tanári szakma országos szervezeteinek működésében. 

 

 

7.1 Kommunikáció 

 

Tudás 

Korszerű elméleti és gyakorlati tudása van a személyközi –és 

csoportkommunikáció korszerű elméleteiről, a pedagógiai kommunikáció 

sajátosságairól. 

Ismeri a jó gyakorlatok átadásának lehetőségeit, módszereit, eszközeit. 

Képesség 

Képes pedagógus társait támogatni a szakszerű, érthető, nyílt, magabiztos és 

hiteles kommunikációjukban, kommunikációs nehézségeik felismerésében, 

kommunikációjuk fejlesztésében. 

Pedagógiai jó gyakorlatát publikálja. 

Attitűd 

Elkötelezett a rendszeres, hiteles és nyílt kommunikáció iránt. 

Elkötelezett a rendszeres, hiteles és nyílt kommunikáció iránt. Kommunikációja, 

nyugodt, célszerű, harmonikus. 

 

 

7.2 Szakmai együttműködés 

 

Tudás 

Komplex ismeretekkel rendelkezik a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő 

különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés 

szerepéről, formáiról, módjairól. 

Képesség 

Képes az intézményen belül és kívül is támogatni pedagógustársait az egymástól 

tanulásban. 

Intézményen kívüli szakmai közösségekben is képes támogatni a hospitáláson 

alapuló tanóraelemzést, tanórakutatást, a szakmai párbeszédek kialakulását, 

az egymástól tanulás gyakorlati megvalósítását, egymás munkájának 

megismerését, a közös szakmai fejlődést. 

Attitűd 

Hisz a kölcsönös tiszteletre és bizalomra, a segítő együttműködésre épülő 

szakmai kapcsolatokban. 

Elkötelezett saját szakmai tapasztalatainak, jó gyakorlatának átadása mellett. 

http://www.ofi.hu/
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7.3 Problémamegoldás, konfliktuskezelés 

 

Tudás 

Komplex tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a konfliktuskezelés 

témakörében. 

 

Képesség 

Rutinos a konfliktusok felismerésében és hatékony kezelésében. 

Képes a párbeszédre, vitakultúrája fejlett, alkalmazza a meggyőzés alapvető 

technikáit.  

Attitűd 

Konfliktuskezelési szemléletét és gyakorlatát a „nyertes-nyertes” eredmény 

elérésére való törekvés jellemzi. 

Példát mutat az együttműködés on-line formáira, tudatosan alkalmazza az on-

line kommunikációs formákat a konfliktusok megelőzésére. 

Értékközvetítő tevékenysége folyamatos és tudatos, magatartásában az 

együttműködés, az altruizmus, a nyitottság, az empátia példáját bizonyítja. 

 
 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és a kollégium szervezeti életében 

kezdeményező, irányító szerepet tölt be.  

Szakmai párbeszédet kezdeményez a kollégiumokat, a pedagógus szakmát érintő 

kérdésekről, és ezekben alkotóan és felelősségteljesen vesz részt. 

Reflektív, szakmai elemző technikáinak megosztásával támogatja kollégái önismere-

tének, lelki egészségvédelmének fejlődését. 

Kollégiumi kutatási, fejlesztési projektet vezet, pályázatok tervezését, 

megvalósítását irányítja. 

Kollégiumi, helyi, regionális szinten terjeszti a kutatási, fejlesztési eredményeket. 

Támogatja kollégáit a folyamatos intézményfejlesztés megvalósításában. Tudatosan 

vállalja pedagógusi hivatását. 

 
 
8.1 Szakmai önállóság, személyes felelősség 
 

Tudás 

A szaktárgyára és annak tudományterületeire vonatkozó tudása elmélyült, 

naprakész, ezt a tudását megosztja kollégáival is. 

http://www.ofi.hu/
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Komplex és tapasztalatokkal átszőtt ismeretekkel rendelkezik a pedagógus 

szerepről. 

Komplex ismeretei vannak a pedagógiai kutatás és fejlesztés, valamint innováció 

sajátosságairól. 

Képesség 

Képes önelemzésen, önértékelésen alapuló személyes és szakmai jövőkép 

meghatározására, szakmai karrierje tervezésére. 

Képes a kollégiumon kívül is támogatni kollégáit saját pedagógiai gyakorlatuk 

folyamatosan elemzésében és együttműködő fejlesztésében. 

Képes kollégáit és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait is támogatni 

szakmai szerepvállalásuk meghatározásában, pedagógiai tapasztalataik és 

nézeteik reflektív értelmezésében, elemzésében, értékelésében. 

Attitűd 

Kész a változásra. 

Feladatának tekinti pedagógustársai támogatását a folyamatos szakmai- és 

önfejlődésükben. 

Pedagógiai tevékenységét áthatja a hivatástudat. 

 

 

8.2 Felelősség a szervezetért 
 

Tudás 

Korszerű vezetési, szervezetfejlesztési, minőségbiztosítási ismeretekkel 

rendelkezik. 

Képesség 

Képes az intézmény fejlesztését, eredményességének javítását célzó 

folyamatokban való aktív részvételre. 

Attitűd 

Kollégái körében képviseli a rendszeres visszacsatoláson és értékelésen alapuló 

folyamatos fejlesztés szükségességét. 

Igényli és kollégáiban is felkelti az igényt a helyi vizsgálódások, kutatások 

végzésére a nevelő-oktató munka folyamatos fejlesztése érdekében. 

 

 

  

http://www.ofi.hu/
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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 

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 
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