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I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

Elvárások 

 

 Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 

 A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, 

taneszközöket alkalmaz. 

 Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják. 

 

 

 A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. 

 A pedagógus az életkori sajátosságok figyelembe vételével választja meg az órán alkalmazott 

módszereket. 

 

 

 Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. 

 

 

 Fogalomhasználata pontos, következetes. 

 Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi 

koncentrációt). 

 Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 

Elvárások 

 

 Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is 

megtervezi. 

 Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, 

a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet 

lehetőségeit, korlátait stb. 

 Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 

 

 

 Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. 

 A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 

 Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására. 

 

 

 Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 

 

 

  



Önértékelés   2015 

2 

 

 

 

3. A tanulás támogatása 

Elvárások 

 

 Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik 

változtatni előzetes tanítási tervein. 

 

 

 Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. 

 

 

 Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál 

számukra. 

 

 

 Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, 

ahol mindenkinek lehetősége van a javításra. 

 

 

 Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a 

tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 

 

 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Elvárások 

 

 Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 

 A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli. 

 Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra 

segítséget nyújtani - vagy a megfelelő szakembertől segítséget kérni. 

 

 

 A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést 

elősegítő módon reagál rájuk. 

 

 

 Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 

egységben kezeli. 
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5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

Elvárások 

 

 Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. 

 Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. 

 

 

 Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések 

szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. 

 

 

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

Elvárások 

 Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. 

 

 

 Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Elvárások 

 

 A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. 

 

 

 A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a 

szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 

 

 

 Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, 

felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Elvárások 

 

 Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 

 Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 
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II. Vezetőre vonatkozó elvárások 

 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Elvárások 

 

 Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, 

célok és feladatok meghatározásában. 

 Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során elsősorban a tanulói eredmények javítására 

helyezi a hangsúlyt. 

 A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő–oktató munkát vár el. 

 

 

 A fejlesztő célú értékelés megjelenik a vezető saját értékelési gyakorlatában is. 

 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Elvárások 

 

 A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, 

a folyamatban lévő és várható változásokat. 

 

 

 A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok 

elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad. 

 

 

 Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési 

területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 

 

 

 A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat meghatározások pontosak, érthetőek, a 

feladatok végrehajthatók. 

 A feladatok tervezése során a nevelőtestület bevonásával a célok elérését értékeli, és a 

szükséges lépéseket meghatározza, célokat vagy feladatokat módosít. 

 

 

 Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, 

lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb 

források). 

 A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló 

kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 
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3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Elvárások 

 

 Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika 

normáinak megfelel.) 

 

 

 A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a 

tervezésben, a végrehajtásban. 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Elvárások 

 

 A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a 

leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. 

 

 

 Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében. 

 A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének 

erősségeire fókuszál. 

 

 

 Támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében. 

 Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. 

 

 

 A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az 

intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. 

 

 

 Változások alkalmával (bővítés, leépítés, átszervezés) személyesen vesz részt az intézményi 

folyamatok, változások alakításában, irányításában. 

 

 Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és 

választ ad kérdéseikre. 

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Elvárások 

 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók 

változásait. 

 A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról 

folyamatosan tájékoztatja. 

 

 

 Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott, 

elektronikus, közösségi média stb.) működtet. 

 A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. 

 

 

 Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra. 

 A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs 

eszközöket, csatornákat működtet. 

 

 

 Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

 

 

 Személyesen közreműködik az intézmény partneri körének azonosításában, valamint a 

partnerek igényeinek és elégedettségének megismerésében. 

 Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel 

(például DÖK, iskolaszék) történő kapcsolattartásban. 

 Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az 

emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 
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III. Intézményre vonatkozó elvárások 

 

 

1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

Elvárások 

 

 Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak 

koherens kialakítását. 

 Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

 

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 

Elvárások 

 

 Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi 

tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a 

pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. 

 

 

 A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések 

indokoltak. 

 A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 

produktumokban. 

 

 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

Elvárások 

 A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót 

hajt végre. 

 

 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

Elvárások 

 

 Az önértékelési folyamatban felhasználják a munkatársak, szülők, és a külső partnerek 

(fenntartó és más partnerek) elégedettségméréseinek eredményeit. 

 

 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

Elvárások 

 

 A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, 

egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások 

feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 
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2. Személyiségfejlesztés 

Elvárások 

 

 Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

 

 

 A vizsgálatra alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat használnak az intézményben erre 

a célra. 

 

 

 

 

 

Személyiségfejlesztés 

Elvárások 
 

 

 Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával összhangban alkalmaznak 

korszerű nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat; használják a tanulás 

tanításának módszertanát. 
 

 

 A fejlesztésben érintett tanulók esetében az értékelést a szakvélemény előírásainak megfelelően 

végzik. 

 

Közösségfejlesztés 

Elvárások 
 

 

 A tanulók közötti, valamint a tanulók és pedagógusok közötti kapcsolatok jók. 

 

 

3. Eredmények 

Elvárások 

 

 Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 

 

 Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tantárgyak oktatása 

eredményes. 

 Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

 

 

 A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Elvárások 

 A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

 A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 

ellenőrzése, értékelése. 

 

 A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

 

 Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 

 Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 

 A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Elvárások 

 

 Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 

külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 

 A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Személyi feltételek 
 

Elvárások 
 

 

 A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az 

intézmény deklarált céljainak. 

 A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

 

A pedagógiai munka feltételei 

 Szervezeti feltételek 

 

 

 Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése a munkatársak 

bevonásával, az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt. 

 

 

A pedagógiai munka feltételei 

Szervezeti feltételek 

 

 Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka 

részét képezik. 

 Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, 

hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 

 

 A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
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7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

Elvárások 

 Az intézmény pedagógiai programja koherens a Nemzeti alaptantervvel. 

 

 Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, 

ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 

 A tervek nyilvánossága biztosított. 

 

 


