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I. Bevezetés
A kiegészítő útmutató az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott Az
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (továbbiakban Útmutató) anyagára épül. Az
Útmutató tanulmányozása előfeltétele a kiegészítő útmutatóban való tájékozódásnak. A kiegészítő
útmutató követi az Útmutató felépítését, az azonos tartalmi elemeket nem ismétli meg, csak a
különbségek bemutatására törekszik.
A többségi pedagógusok illetve a más szakterületeken pedagógus munkakörben alkalmazott
szakemberek kompetenciái, az azokat igazoló indikátorok különbözhetnek egymástól. Ezért a
pedagógiai szakszolgálatok területein dolgozó pedagógusok a kiegészítő útmutatóban az Útmutató
kompetencia területeitől eltérő elnevezésekkel is fognak találkozni. Az indikátorok jelentős része
megegyező, vannak azonban olyanok, amelyek nem relevánsak, nem értelmezhetők a szakszolgálati
ellátásra vonatkozóan, azonban vannak olyan indikátorok is, amelyek bizonyos pedagógiai
szakszolgálat esetében jelző funkciót töltenek be, de a többségi pedagógiában nem értelmezhetőek.
A könnyebb áttekinthetőség érdekében párhuzamosan olvashatók az Útmutató kompetencia
területei és azok indikátorai, az adott szakszolgálat szakterületre külön vagy a tartalmilag egymáshoz
közelálló, és ezért összevontan kezelhető szakszolgálati területre definiált kompetencia elnevezésekkel
illetve azokat igazoló indikátorokkal.
Az eltérő szakmai tevékenységből következik, hogy az e-portfólió kötelezően feltöltendő elemei
valamint a választható ajánlatok is eltérőek. A szakszolgálatokban különböző végzettségű és azonos
végzettség estén is eltérő tevékenységet folytató szakemberek dolgoznak. Ezért fontos, hogy a
minősítési eljárás során a lehető leginkább a napi munkájukhoz legjobban illeszkedő dokumentumokat
tudjanak feltölteni, és minősítésük, szakmai előrelépésük ezek alapján történjen.
A választható elemeknél megjelölésre került, hogy az feltételezhetően mely szakszolgálati területen
lesz releváns, illetve melyik kompetencia területet fedi le. Ezek azonban csak ajánlások, más
szakszolgálatban dolgozó vagy más életutat bejárt szakember is feltöltheti ugyanazt a
dokumentumtípust.
A feltöltött dokumentum tartalma lesz a meghatározó abban, hogy a minősítés során melyik
kompetencia terület értékelésében alkalmazható. A feltöltő pedagógus ajánlása ellenére a szakértőknek
lehetőségük van a feltöltött anyagot információ tartalma alapján más kompetenciaterületek
indikátoraihoz is felhasználni.
A szakmai dokumentumok illetve a hozzájuk kacsolódó reflexiók elkészítését mind a kötelező,
mind a szabadon választott e-portfólió elemek esetében dokumentum sablonok segítik.
A szakszolgálatokban folyó bizonyos tevékenységek esetében a szakmai elvárások, protokollok
nem teszik lehetővé idegen személy, megfigyelő jelenlétét. Ilyen foglalkozásokon, terápiás vagy
vizsgálati helyzetekben nem lehetséges a jelenlét, a közvetlen megfigyelés. Ezekben az esetekben a
későbbiekben részletezettek szerint a szakembernek többlet dokumentumot kell feltöltenie, majd egy
erre vonatkozó értékelő, reflektív interjún részt vennie. A pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó
pedagógusok (ide értve a pszichológiai végzettségű szakembereket is) attól függően, hogy milyen
szakszolgálati területen végzik munkájukat, jelezhetik, hogy a közvetlen látogatással történő minősítés
helyett reflektív interjún kívánnak részt venni.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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A minősítő vizsga és a minősítési eljárás feltételei, a folyamat főbb lépései megegyeznek az
Útmutatóban leírtakkal. A kiegészítő útmutató miközben követi az általános útmutató tartalmi elemeit,
azokat az eltéréseket tartalmazza, amelyek a szakszolgálati feladatellátásban dolgozó szakemberek,
pedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, konduktorok, pszichológusok, gyógytestnevelők
kompetenciáiban, az azokat mérő indikátorokban szakterület specifikus különbözőségként jelennek
meg.
A kiegészítő útmutató főbb tartalmi elemei
A többségi pedagógusokra vonatkozó minősítési eljárás és minősítő vizsga módosításokkal és
kiegészítésekkel érvényes a pedagógiai szakszolgálati területeken. Itt fokozottan szükséges
megjeleníteni a titoktartási szabályokat, az etikai- és személyiségi joghoz fűződő kötelezettségeket,
amelyek a pedagógiai szakszolgálatokban specifikusak, a szakmai protokollokban leírtaknak
megfelelőek.
A pedagógusok minősítési rendszerében meghatározó szerepe van a portfóliónak. A pedagógiai
szakszolgálati tevékenység szerteágazó, tíz szakterületen folyó különleges végzettséget és képzettséget
kívánó tevékenység. Sokszínűségét illetve tartalmának egyéb jellemzőit az e-portfólió kötelező és
választható tartalmának meghatározásában is szükséges figyelembe venni. A különlegességre, mint
indoklásra példaként említhetjük, hogy a kliensek 0-16 éves, ritkábban akár 23 éves korig is
pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülnek, vagy a nevelési, nevelési-oktatási intézményektől
eltérően a kliensek az esetek többségében önkéntesen, ritkábban kötelezően vagy kötelezhetően veszik
igénybe a szolgáltatást.
A pedagógiai szakszolgálatban dolgozók e-portfóliójának kötelező dokumentumai a pedagógiai
szakszolgálatban dolgozó pedagógusokra szakterületenként egységesen, választható dokumentumai
pedig az egyes szakterületen tevékenykedők részére specifikusan meghatározottak.
A kiegészítő útmutató segítséget kíván adni a dokumentumok tartalmi és formai elemei tekintetében
is. Ennek érdekében dokumentum sablonokat adunk át, melyek segítséget jelenthetnek a
dokumentumok tartalmának és a reflexió elkészítésének feladatában. Mivel a pedagógiai
szakszolgálatokhoz sokfajta problémával, kéréssel fordulnak a kliensek, így a dokumentumok nem
mindegyike készíthető el dokumentum sablon segítségével. A sablontól való eltérés esetében a
dokumentum bemutatása során, az interjú és az értékelő reflektív interjú helyzetében kerülhet sor az
eltérés okának kifejtésére.
Mint említettük a kiegészítő útmutató használatát megelőzően az Útmutató tanulmányozása
szükséges. A pedagógusok minősítési rendszerének felépítése, annak célja, folyamata, eljárásrendje, a
meghatározó jogszabályi környezet természetszerűen azonos.
Ugyanolyan jogok és kötelezettségek illetik meg az eltérő alrendszerben dolgozó pedagógusokat az
eredetiség elvárása, a határidők betartása, vagy éppen a minősítési szintek elérése tekintetében.
A kiegészítő útmutató minden szempontból kapcsolódik az Útmutatóban leírtakhoz. Az
indikátorokat nem különíti el az ismeret a képesség és az attitűd alapján. Megjelenésük megítélésénél
ugyanazokat az értékeket használja: nem értékelhető, 0,1,2,3. Indikátorlistáját a Pedagógus II.
fokozatra tekinti érvényesnek. Az életpálya egyes szintjeihez rendelten is ugyanolyan %-os
teljesítményt vár el. A kompetencia alapú összesítés szintén az e célra kidolgozott és alkalmazott
szoftver által történik.
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Kinek készült a kiegészítő útmutató?
Az Útmutató pedagógiai szakszolgálati kiegészítő útmutatója azoknak a pedagógus munkakörben
foglalkoztatott pedagógiai szakszolgálati alkalmazottak számára készült, akik minősítő eljárásban
kívánnak részt venni, akik minősítő vizsgára készülnek. A pedagógus eredményes felkészülését
támogató főigazgató, tagintézmény-vezető a kiegészítő útmutató ismeretében tud mindehhez segítséget
nyújtani. A specialitások ismerete a minősítőbizottság szakértő tagjai számára is nélkülözhetetlen.
A minősítővizsga és a minősítési eljárás rendjét, tartalmi elemeit és módszertanát a 326/2013.
(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.
A pedagóguskompetenciák fejlődésének szintjei a pedagógiai sztenderdek
A kompetencia területekre vonatkozó fejlődési szintek (sztenderdek) a Pedagógus I. és
Pedagógus II. fokozatokon a pedagógiai szakszolgálat pedagógusai számára
A pedagógiai szakszolgálati területen a Pedagógus I. és II. fokozat azoknak a kompetenciáknak a
fejlettségét vizsgálja, amelyek megléte minden szakszolgálati tevékenységi körben dolgozó szakember
számára egyaránt „kötelező”, mert azok a mindennapi szakmai feladatok ellátásához alapvetően
szükségesek. A diplomaszerzéshez, a minősítővizsgához (a gyakornoki idő letelte) és a Pedagógus II.
minősítéshez szükséges kompetenciák nem megnevezésükben különböznek, hanem az egyes
kompetenciaelemek elvárt fejlettségi szintjében. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat
megszerzésére irányuló minősítési eljárás az egyéni pálya alakulásától függően differenciált
értékelésre ad lehetőséget, alkalmazkodva az egyes pedagógusok érdeklődéséhez,
pályaelképzeléséhez. Ezekben a minősítési eljárásokban az általánosan kötelező kompetenciák mellett
a sajátos feladatkör ellátásához szükséges kompetenciák megléte és fejlettsége lesz a vizsgálódás új
területe. A kiegészítő útmutató jelenleg a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szinteket nem
tartalmazza.
A szakszolgálati területekre vonatkozó kompetenciák fejlődésének szintjei, a pedagógiai
sztenderdek
A kompetenciák fejlődési szintjeinek leírása az alábbi szakszolgálati területeket érinti:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
fejlesztő nevelés,
szakértői bizottsági tevékenység,
nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás,
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
konduktív pedagógiai ellátás,
gyógytestnevelés,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
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1. Szakmai feladatok, szaktudományos és gyakorlati tudás
Pedagógus I.
A szakszolgálati területen dolgozó szakember az általa ellátott szakterület alapvető fogalmainak,
ezek összefüggéseinek, megismerési-, probléma-megoldási módszereinek, szaktudományos
követelményeinek ismeretében, valamint a szakterületi protokollokban lefektetett és más szakmai
sztenderdekben meghatározott feltételek megteremtése révén, képes olyan körülményeket biztosítani,
amelyek révén lehetővé válik a kliensek személyes szükségleteit és igényeit szolgáló készségek és
attitűdök megerősítése vagy megváltoztatása.
Képes a különböző fejlesztési céloknak megfelelő állapotfelmérő eljárások valamint egyéni vagy
csoportos beavatkozási stratégiák kiválasztására és alkalmazására. Figyelembe veszi a hagyományos
és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális anyagok hatékony és
szakszerű alkalmazását. Képes azonosítani a fejlődési akadályozottság területére illetve a kiemelkedő
képességre vonatkozó speciális szakmai kompetenciák érvényességi körét, erős oldalait és korlátait,
ezzel együtt ismeretekkel bír a kliens más kompetencia területeit is érintő megismerési és beavatkozási
lehetőségekről.
Pedagógus II.
Az I. kompetenciaszintet birtokolja, ezen felül rendelkezik a következő kompetencia elemekkel.
Törekszik arra, hogy szaktudományos valamint gyakorlati szakmai ismereteit, attitűdjét és készségeit
minél hatékonyabban integrálja az eredményes felmérés és beavatkozás megvalósítása érdekében.
Felismeri, mikor van szüksége a kliensnek a lényegi, központi problémáján túl más kompetencia
területeket előtérbe állító megismerési illetve beavatkozási eljárások igénybe vételére, és munkája
során fel is használja ezeket. Képes rugalmasan alakítani az alkalmazott vizsgálati/beavatkozási
módszereket a megismerési/fejlesztési/terápiás célokkal összhangban és a kezelendő problémának
vagy a kliens szükségleteinek megfelelően, ahhoz igazodva használja azokat. Munkájában fontosnak
tartja a racionális és az intuíción alapuló, a deklaratív és a procedurális, a formális és a tapasztalaton
alapuló tudás összekapcsolását.

2. Foglalkozás, beavatkozás tervezése, önreflexiók
Pedagógus I.
Képes szakterületén a kliens életkorának megfelelő probléma specifikus egyéni és csoportos
felmérések előkészítésére és megtervezésére, - képes az egyéni vagy csoportos fejlesztés
foglalkozástervének elkészítésére, illetve több ülést átfogó hosszú távú beavatkozási tervek
létrehozására. Korszerű szakterületi ismereteinek birtokában, céljainak megfelelően képes
meghatározni a vizsgált illetve a fejlesztendő területeket, a területekhez rendelt feladatok struktúráját,
logikai felépítését, képes véleményt alkotni a kiválasztott feladat, stratégia kliensre gyakorolt
hatásáról.
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7

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógus II.
Az I. kompetenciaszintet birtokolja, ezen felül rendelkezik az itt következő kompetencia elemekkel.
- Képes a tervezés során komplex módon figyelembe venni az egyének vagy csoportok erős oldalait
valamint a környezet védőtényezőit, miközben beszámítja a személyes sérülékenység és a környezeti
kockázatok jellemzőit is. A rendelkezésére álló eszközöket, módszereket képes kritikusan elemezni, és
a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani. Az előtörténeti és vizsgálati adatok szerteágazó elemei
közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat felismeri és felhasználja. A tervezés során többféle
vizsgálati/ beavatkozási eszközben/eljárásban gondolkodik, és alternatívákat is létrehoz egy-egy lépés
kimenetelét illetően. Terveit reflektív módon képes elemezni, értékelni. Szakmai esetkonzultációs
üléseken nyitott a terápiás terv/foglalkozásterv közreadása révén a kollégákkal való együttműködésre.

3. A tanulás támogatása
Pedagógus I.
Állapotmegismerő tevékenysége során a tanulási nehézségek, a tanulási zavarok illetve a
kiemelkedő képességek és teljesítmények azonosításánál a szakterületi protokollok ajánlásainak
figyelembe vételével végzi munkáját. Speciális erőfeszítést tesz az egyéni tanulási stílus
megismerésére, a tanulás-módszertani hiányosságok, valamint az érzelmi és motivációs akadályok
feltárására. Fejlesztő munkájában sajátos hangsúlyt helyez a tanulási nehézségek hátterében
meghúzódó elemi készségek fejlesztésére, a teljesítményt befolyásoló negatív érzelmek, például
szorongás, harag, tehetetlenség élmény csökkentésére. Szülői és pedagógiai konzultációval támogatja
az attitűdváltozás és készségfejlesztés kiterjesztését, melyet kétszemélyes helyzetben vagy
fejlesztő/terápiás kiscsoportban a kliensre összpontosítva kezdeményezett.
Pedagógus II.
Az I. kompetenciaszintet birtokolja, ezen felül rendelkezik az itt következő kompetencia
elemekkel.
Szűrővizsgálatot
szervez
a
tanulási/teljesítmény
problémák/
kiemelkedő
képesség/teljesítmény megfelelő időben történő felismerésére, majd célzottan preventív és fejlődést
elősegítő fejlesztést végez. Tanulási és teljesítményproblémák esetén különösképpen figyelembe veszi
a kulturális különbségekkel, a hátrányos helyzettel, a gyermek/serdülő családjának társadalmi
státuszával összefüggő egyéb következményeket. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és
széles körű együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. A
segítő beavatkozás folyamatában egyéni/csoportos formában foglalkozik a tanulással szembeni érzelmi
ellenállással és a motivációs problémákkal illetve a tanulást segítő érzelmek és pozitív motivációs
állapotok felkeltésével, a tanulási módszerek és stratégiák fejlesztésével. Nyitott az IKT szakszolgálati
alkalmazásának megismerésére, és a kliens tanulását támogató fejlesztőfolyamatba való beépítésére.

4. A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő egyéni beavatkozás
(gondozás, fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció)
Pedagógus I.
A szakmai protokolloknak megfelelően kezdeményez és tart fenn segítő kapcsolatot. A preventív
szemlélet alapján egyéni segítő beavatkozást valósít meg a szűrés által kimutatott, de a diagnosztikus
kritériumot el nem érő magatartási problémák esetében (gondozás, fejlesztés, tanácsadás, konzultáció).
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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A kliens teljes személyiségének megismerésére, ismereteinek, tudásának kibontakoztatására törekszik.
Olyan segítő beavatkozási eljárást alkalmaz, amely állapotfelmérésre épül, és illeszkedik a kliens
szükségleteihez. Rövid és hosszú távú célok alapján végez egyéni fejlesztést, terápiát, tanácsadást. A
kliens életkorát és együttműködését valamint a probléma típusát figyelembe véve szülőkonzultációt és
pedagógus konzultációt alkalmaz.
Pedagógus II.
Az I. kompetenciaszintet birtokolja, ezen felül rendelkezik az itt következő kompetencia elemekkel.
A kliens személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében értelmezi– dokumentumelemzés,
strukturált interjúk, élettörténet, anamnézis alapján. Megfelelően összehangolt és rugalmasan
változtatható rövid és hosszú távú célok alapján végez egyéni fejlesztést, terápiát, tanácsadást. Az
egyéni beavatkozás megvalósítása során integrálni tudja a klienssel történt múltbeli eseményeket a
jelennel és a jövőképpel, figyelembe veszi a kliens-tanácsadó kapcsolaton kívüli társas környezet
hatásait is. Képes egy átfogó rendszerben, egy „nagy képben” szemlélni a kliens
viselkedésváltozásának alakulását. Megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az egyéni
fejlesztésre/terápiára szánt ülések sorozatán belül milyen arányban szükséges a gyermek/serdülő
klienssel foglalkozni, és milyen arányban ajánlatos a szülővel vagy a gyermek/serdülő pedagógusával
konzultációt folytatni.

5. Csoportos beavatkozás (tréning, gondozás, fejlesztés, terápia,
tanácsadás, konzultáció, mediáció, konfliktuskezelés, képzés)
Pedagógus I.
A csoportos fejlesztő/tanácsadó/terápiás/ tréning foglalkozásain harmóniát, biztonságot, elfogadó
légkört teremt. A csoportszervezésben és vezetésben érvényre juttatja a beavatkozások elfogadott
protokolljait, azok kritériumait, melyek a minőséghez, az eredményességhez, az eljárásrendhez, a
kliens és a segítő szakember közti kapcsolat létrehozásához adnak útmutatást. Képes mérlegelni, hogy
a csoporttagok részvételének önkéntessége illetve annak hiánya, a tagok létszáma, az időpont és a
helyszín körülményei, a tagok csoporton kívüli kapcsolatai milyen befolyást gyakorolhatnak a
csoportdinamikára. A csoportos beavatkozások alkalmazása során különbséget tud tenni a tréning,
gondozás, fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció, mediáció, konfliktuskezelés, képzés különféle
jellemzői és eltérő módszertana között. Ezek tekintetében tisztában van saját kompetenciáival.
Pedagógus II.
Az I. kompetenciaszintet birtokolja, ezen felül rendelkezik az itt következő kompetencia elemekkel.
Szakmai hozzáértéssel tölti be a csoportvezető szerepét a csoportos tréning, gondozás, fejlesztés,
terápia, tanácsadás, konzultáció, mediáció, konfliktuskezelés különféle helyzeteiben. Szülői önismereti
csoport vezetése esetén, szülői esetkonzultációs csoportban, szülői értekezleten megválasztja és
alkalmazza a helyzethez illő kommunikációs módokat. Szervezeti szintű mentálhigiénés,
pályaorientációs vagy tehetséggondozó programok kidolgozásában és megvalósításában történő
részvétel esetén képes érzékelni, hogy egyszerre többfajta klienssel lép kapcsolatba és az ilyen
komplex helyzetekre megfelelően reagál.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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6. Az állapotfelmérés és a beavatkozási tevékenységek rendszeres
értékelése, elemzése, önreflexió
Pedagógus I.
Szakterületének megfelelő minőségi, sztenderdizált és protokollok által támogatott állapotfelmérő
eszközöket használ munkájában, szükség esetén egyszerű kérdőíves felmérő eszközöket készít. Ezek
figyelembe vételével valamint saját kompetenciáinak és a kliens szükségleteinek ismeretében
következetesen alkalmazza azokat. Tisztában van az alapvető értékelési és mérésmetodikai
szabályokkal, összefüggésekkel, és elfogadja ezek szükségességét a szakszolgálati szakmai
tevékenységek elemzésében, értékelésében. Ha az ellátott szakfeladat a kliens értékelését lehetővé
teszi, értékeléseit és visszajelzéseit úgy végzi, hogy ezzel a kliens fejlődését segítse.
Pedagógus II.
Az I. kompetenciaszintet birtokolja, ezen felül rendelkezik az itt következő kompetencia elemekkel.
– A klienssel fenntartott kapcsolatában szem előtt tartja, hogy a segítő kapcsolat a direkt értékeléstől
mentes hatásokon nyugszik,- értékelés szükségessége esetén segítő értékelést alkalmaz, minősítő
értékelést
állapotfelmérés
eredményének
közlése
során
végez.
A
fejlesztő/tanácsadó/terápiás/konzultatív kapcsolat fenntartása során tudatában van annak, hogy a
szakember-kliens kapcsolatban a közvetlen készségfejlesztés, az önfeltárás, a kliens dinamikus
önmegértésének önálló cselekvésének segítése eltérő szintű értékelő megnyilatkozások szükségességét
igényli. A klienssel fenntartott kapcsolatban folyamatosan kész saját érzéseit pontosan észlelni, és saját
érzéseinek, reagálásainak kliensre gyakorolt hatását értelmezni. Saját munkájának eredményességét,
céljainak elérését képes kvantitatív mérésekkel is ellenőrizni és az ily módon nyert adatokat értékelni.

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés
Pedagógus I.
A szakszolgálatban dolgozó szakember képes partneri együttműködésre a gyerekekkel/serdülőkkel,
a szakszolgálati kollégákkal, az iskola/óvoda pedagógusaival, a szülőkkel, a klienseknek szolgáltatást
nyújtó más intézmények szakembereivel. A kliensnek nyújtott szakmai kommunikációjában
érzékenyen reagál a kulturális különbségekre, alkalmazkodik a kliens mindenkori nyelvi és
problémaészlelési készségeihez. Nyitott a konfliktushelyzetek és a problémák feltárására és
megoldására, szükség esetén külső szakmai segítség felhasználásával. Különböző szakmai
helyzetekben képes nyílt és hiteles kommunikációra, képes felismerni és értelmezni kommunikációs
nehézségeit, és ezen a téren önmagát fejleszteni. Képes a szaktudományos szakszövegek pontos
értelmezésére, alapszintű szakmai szövegek megalkotására. Tájékozott a szakterületéhez kötődő
információs forrásokról, szervezetekről és ezek elérhetőségéről, kezeléséről. Ezeket a forrásokat
készségszinten használja szakmai munkájában.
Pedagógus II.
Az I. kompetenciaszintet birtokolja, ezen felül rendelkezik a következő kompetencia elemekkel. A
szakmai team és/vagy a munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik szakszolgálati munkatársaival a különböző szakmai feladatok megvalósításában.
Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra, együttműködési
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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lehetőségekre. A kliensre vonatkozó titoktartási és az információ megosztási kötelezettségeit különös
felelősséggel alkalmazza akut krízishelyzet és gyermekbántalmazás vélelme esetén. Követi és
figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. Szakmai kérdésekben tájékozottság és
önálló, tudományos adatokon és tapasztalati elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi.
Szerepvállaló és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken, szóban és írásban egyaránt
megnyilvánul. Az intézményhez és a szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai kérdések
megbeszélésében aktív, kezdeményező résztvevő.

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Pedagógus I.
Munkáját úgy végzi, hogy az megfeleljen a képzettségére és szakterületére vonatkozó szakmai
etikai kódex előírásainak. A szakszolgálati szerepek és feladatok, valamint az ezekre ható társadalmi
folyamatok, jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját szakmai
szerepvállalását. Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, a segítő kapcsolat
hitelességének fenntartása érdekében gondot fordít saját mentálhigiénés állapotának karbantartására.
Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, és ezek alapján reflektív módon
törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
Folyamatosan tájékozódik szakterülete legfrissebb eredményeiről, készségeit, eljárásait
továbbképzéssel korszerűsíti. Jól eligazodik a szakterületével összefüggő szakirodalomban, képes
elemezni, értelmezni e területek kutatási, fejlesztési eredményeit, tisztában van a szaktudományos
kutatás, fejlesztés és innováció sajátosságaival. Meghatározott időközönként szakmai konzultációt
vesz igénybe tapasztaltabb, képzettebb szakemberektől.
Pedagógus II.
Az I. kompetenciaszintet birtokolja, ezen felül rendelkezik az itt következő kompetencia elemekkel.
Elfogadja a szakszolgálat keretében tevékenykedő szakemberek társadalmi felelősségét, képes a
nevelési, oktatási intézmények szakembereivel valamint a helyi közösség képviselőivel szakmai
párbeszédet,
egyeztetést
kezdeményezni
a
szakszolgálatok
szereplőinek
szakmai
kompetenciaterületéről, munkavégzéséről és specifikus feladatellátásának kérdéseiről. A szakszolgálati
ellátást biztosító intézményrendszer szervezeti életével kapcsolatban, a szakszolgálati szakemberek
működési feltételeit érintő kérdésekben állást foglal, párbeszédet kezdeményez. Képes megfelelően
mérlegelni valamely új eljárás bevezetéséhez kapcsolódó kedvezőtlen hatás kockázatait és a remélt
hatékonyság előnyeit. Szakszolgálati munkájában felmerülő problémái megértéséhez és megoldásához
képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni.
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II. Milyen indikátorok tartoznak a szakszolgálati
kompetencia területekhez
A kompetenciák sztenderdekhez viszonyított értékelését a hozzájuk rendelt indikátorok teszik
lehetővé. A kompetenciák az egyes szakszolgálati területeken igen sokféle, egymástól különböző
tevékenységekben jelenhetnek meg, így számos indikátorral írhatóak le. Vannak azonban
szakszolgálati területek, ahol a tevékenységek nagyobb mértékben hasonlóak. Ennek megfelelően nem
mind a 10 szakszolgálati területre készültek a kompetenciákhoz külön indikátorok, hanem az alábbi
csoportosítás szerint.
 szakértői bizottsági tevékenység
 logopédiai ellátás
 nevelési tanácsadás, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 fejlesztő nevelés, gyógypedagógiai tanácsadás, oktatás és gondozás, korai fejlesztés, konduktív
pedagógiai ellátás
 gyógytestnevelés
A kompetenciákhoz rendelhető tevékenységeket átlagosan 10 indikátor írja le, melyek
megítéléséhez információ szerezhető az e- portfólió feltöltött dokumentumaiból, valamint a portfólió
védése során, a feltett kérdésekre adott válaszokból.
A következő indikátorok a Pedagógus II. fokozatra vonatkoznak.
Az egyes szintekhez előírt %-os teljesítmény megegyezik az Útmutatóban leírtakkal.
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Nevelési tanácsadás (pszichológus és fejlesztő pedagógus
tevékenysége), iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása,
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

1. kompetencia: Szakmai
feladatok, szaktudományos,
szaktárgyi, tantervi tudás

1.Szakmai feladatok, szaktudományos és
gyakorlati tudás

Alapos, átfogó és korszerű
szaktudományos és szaktárgyi
tudással rendelkezik.

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és
szakterületi tudással rendelkezik.

Rendelkezik a szaktárgy tanításához
szükséges tantervi és
szakmódszertani tudással.

Rendelkezik az állapotfelmérésekhez és
beavatkozásokhoz szükséges módszertani tudással.

Fogalomhasználata pontos,
következetes.

Fogalomhasználata pontos és következetes az
állapotfelmérés eredményének és a segítő
beavatkozások folyamatának leírása során.

Kihasználja a tananyag kínálta belső
és külső kapcsolódási lehetőségeket
(a szaktárgyi koncentrációt).

Kihasználja a kliens egyedi jellemzői közötti (belső)
és a támogató társas környezet erőforrásai közötti
(külső) kapcsolódási lehetőségeket.

A szaktárgy tanítása során képes
építeni a tanulók más forrásokból
szerzett tudására.

Nem releváns

Szakszolgálati munkájában felhasználja
szaktudományos ismereteit, ezekből a beavatkozás
jellegének megfelelően válogat. Elméleti tudását képes
a gyakorlatban a kliensek igényeinek, szükségleteinek
megfelelően használni. Ennek érdekében alapoz a
kliens saját, - más forrásból származó erősségeire,
képes ezeket saját tudásával szinkronizálni,
felhasználni fejlesztő javaslatai megfogalmazásában.
Tudása lehetővé teszi, hogy klienseit a gyakorlatban
használható életvezetési alternatívák kipróbálására
ösztönözze.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

A rendelkezésére álló tananyagokat,
eszközöket – a digitális anyagokat és
eszközöket is – ismeri, kritikusan
értékeli és megfelelően használja.

A rendelkezésre álló állapotfelmérő és
fejlesztő/tanácsadó/terápiás eszközöket - a digitális
eszközöket is - ismeri, kritikusan értékeli és
megfelelően használja.

A szaktárgynak és a tanítási
helyzetnek megfelelő, változatos
oktatási módszereket, taneszközöket
alkalmaz.

A kliens igényeinek és egy adott problémahelyzetnek
megfelelő változatos- egyéni/intrapszichikus,
csoportos illetve szervezeti segítő beavatkozási
formákat alkalmaz.

Tanítványait önálló gondolkodásra, a Kliensei számára lehetővé teszi a számukra megfelelő
tanultak alkalmazására neveli.
viselkedési alternatívák kiválasztását, gyakorlását és
arra ösztönzi őket, hogy az élethelyzetekben is
próbálják ki azokat.
Törekszik az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazási
lehetőségeinek felismertetésére.

Tanácsadást nyújt a kliens számára, hogy
problémáinak felismerését milyen gyakorlati
probléma-megoldási módokkal kösse össze.

Tanítványaiban kialakítja az online
információk befogadásának,
feldolgozásának, továbbadásának
kritikus, etikus módját.

Klienseit támogatja abban, hogy a személyükkel,
viselkedésükkel kapcsolatos információkat és
információforrásokat kritikusan szemléljék.

2. kompetencia: Pedagógiai
folyamatok, tevékenységek
tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók

2. Foglalkozás, beavatkozás tervezése, önreflexiók

A célok tudatosításából indul ki. A
célok meghatározásához figyelembe
veszi a tantervi előírásokat, az
intézmény pedagógiai programját.

A szolgáltatás céljainak meghatározásához figyelembe
veszi a kliens állapotát és az állapothoz illeszkedő
eljárásokat.

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

Szakszolgálati szakmai munkáját a kliens
szükségleteinek figyelembevételével, a beavatkozás
eredményességét szem előtt tartva egyéni vagy
csoport szinten tervezi meg.

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

Komplex módon veszi figyelembe az egyének vagy
csoportok erős oldalait valamint a környezet
védőtényezőit, miközben tekintettel van a személyes

A szakszolgálati folyamatokban megvalósuló
tevékenységeit azok célja, és a kliens állapota szerint
tervezi. Képes a megvalósulási folyamatot illetve saját
tevékenységét reflektíven követni.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

tanulók előzetes tudását,
motiváltságát, életkori sajátosságait,
az oktatási környezet lehetőségeit,
korlátait stb.

sérülékenység és a környezeti kockázatok jellemzőire
is.

Célszerűen használja a digitális,
online eszközöket.

Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.

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

Az állapotfelmérés folyamatát és a
fejlesztő/tanácsadó/terápiás foglalkozásokat a
cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.

A tanulók tevékenységét, a tanulási
folyamatot tartja szem előtt.

A kliens tevékenységét, a fejlesztő/tanácsadó/terápiás
tevékenységet, a fejlődési folyamatot tartja szem előtt.

Használja a szociális tanulásban
rejlő lehetőségeket.

Csoportos foglalkozási terv készítésénél támaszkodik
a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.

Alkalmazza a differenciálás elvét.

Szakképesítésétől függően a kliens problémájához
igazodó és a protokollok ajánlásait figyelembe vevő
egyéni vagy csoportos fejlesztési-, foglalkozási-,
terápiás vagy tanácsadási tervet készít.

Tudatosan törekszik a tanulók
motiválására, aktivizálására.

A vizsgálat/beavatkozás során ráhangolódik a kliens
érzelmi-motivációs állapotára, képes azt befolyásolni.

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak
megfelelő stratégiákat, módszereket,
taneszközöket.

A kliens problémájának megfelelően tudatosan tervezi
a vizsgálathoz/beavatkozáshoz illeszkedő stratégiákat,
módszereket, eszközöket.

Többféle módszertani megoldásban
gondolkodik.

A tervezés során többféle vizsgálati/ beavatkozási
eszközben/eljárásban gondolkodik és alternatívákat is
létrehoz 1-1- lépés kimenetelét illetően.

Terveit az óra eredményessége
függvényében felülvizsgálja.

Terveit az állapotfelmérési cél, a beavatkozási cél
elérésének függvényében felülvizsgálja.
Figyelembe veszi a gyermek/ serdülő fejlődésével
vagy különlegességével kapcsolatos kulturális
összefüggéseket (pl. hátrányos helyzet).
Munkaköri feladataival összhangban, koordinátorként
képes a 2. kompetencia alatt felsorolt tevékenységek
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység
megszervezésére/ konzultatív segítésére

3. kompetencia: a tanulás
támogatása

3. A tanulás támogatása

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

Épít a kliensek egyéni szükségleteire, céljaira,
igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket.

Figyelembe veszi a tanulók aktuális
fizikai, érzelmi állapotát, és szükség
esetén igyekszik változtatni előzetes
tanítási tervein.

Tanulási és teljesítményproblémák esetén
különösképpen figyelembe veszi a kulturális
különbségekkel, a hátrányos helyzettel, a
gyermek/serdülő családjának befolyásoló hatásával
összefüggő következményeket, - saját reagálásában
ehhez igazodik.

Pozitív visszajelzésekre épülő,
bizalomteli légkört alakít ki, ahol
minden tanuló hibázhat,
mindenkinek lehetősége van a
javításra.

A klienssel megvalósított kapcsolatában pozitív
visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki,
amiben lehetséges a hibázás.

A tanulást támogató környezetet
teremt például a tanterem
elrendezésével, a taneszközök
használatával, a diákok
döntéshozatalba való bevonásával.

Tanulási problémák és teljesítmény-jellemzők
állapotfelmérése során speciális erőfeszítést tesz az
egyéni tanulási stílus megismerésére, a tanulásmódszertani hiányosságok feltárására, az érzelmi és
motivációs akadályok azonosítására

Megfelelő útmutatókat és az önálló
tanuláshoz szükséges tanulási
eszközöket biztosít a tanulók
számára, pl. webes felületeket
működtet, amelyeken megtalálhatók

Tanulás-módszertani segítséget nyújt a kliens számára
egyéni helyzetben, vagy csoportos tanulásmódszertani tréninget vezet, ehhez papíralapú és
internetes lehetőségeket is kínál.

Képes a kliensek tágan értelmezett tanulási
folyamatának támogatására. A tanulás belső, külső
feltételeinek megteremtésére, a visszajelzés motiváló
hatásainak kihasználásra. Tevékenysége során
figyelembe veszi a kulturális különbségeket, a
hátrányos helyzetből adódó nehézségeket. A tanulás
támogatását szükség szerint csoportos helyzetben,
tréningformában is képes megvalósítani.
Tevékenysége eredményessége érdekében konzultál a
folyamatban érintettekkel, képes a folyamatok
koordinálására.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

az egyes feladatokhoz tartozó
útmutatók és a letölthető anyagok.
Kihasználja a tananyagban rejlő
lehetőségeket a tanulási stratégiák
elsajátítására, gyakorlására.

Nem releváns

Tanítványaiban igyekszik kialakítani Nem releváns
az önálló ismeretszerzés, kutatás
igényét. Ösztönzi a tanulókat az
IKT-eszközök hatékony használatára
a tanulás folyamatában.
Szűrést végez a tanulási/teljesítmény problémák/
kiemelkedő képesség/teljesítmény megfelelő időben
történő felismerésére.
Egyéni/csoportos segítő beavatkozást valósít meg a
szűrés által kimutatott tanulási- és
teljesítményjellemzők esetében (gondozás, fejlesztés,
tanácsadás, konzultáció).
Mérlegeli, hogy a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
fennállását leíró szakértői vélemény birtokában
elegendő információval rendelkezik-e a beavatkozási
terv első fázisának elkészítéséhez, vagy további
állapotfelmérést szükséges végeznie.
A tanulás támogatása érdekében a szülővel/
pedagógussal konzultációt folytat.
Szakszolgálati munkaköri feladataival összhangban,
koordinátorként képes a 3. kompetencia alatt felsorolt
tevékenységek megszervezésére/ konzultatív
segítésére.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

4. kompetencia: 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

4. A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő
egyéni beavatkozás (gondozás, fejlesztés, terápia,
tanácsadás, konzultáció)

Munkájában a nevelést és az oktatást
egységben szemléli és kezeli.

Munkájában egyaránt figyelembe veszi a kliens
kognitív jellemzőit és a személyiségállapotot tükröző
fejlődési szükségleteit is.

A tanulói személyiség(ek)
sajátosságait megfelelő
módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

A kliens személyiségének sajátosságait megfelelő
módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

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

A kliens személyiségét nem statikusan, hanem
fejlődésében szemléli.

A tanuló(k) teljes személyiségének
fejlesztésére, autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.

A kliens teljes személyiségének fejlesztésére,
autonómiájának kibontakoztatására törekszik.

Felismeri a tanulók tanulási vagy
személyiségfejlődési nehézségeit, és
képes számukra segítséget nyújtani
vagy más szakembertől segítséget
kérni.

Felismeri a kliensek kognitív és személyiségfejlődési
problémáit, kiemelkedő képességeit és képes
számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől
segítséget kérni.

Különleges bánásmódot igénylő
tanuló vagy tanulócsoport számára
hosszabb távú fejlesztési terveket
dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg
is valósítja.

Különleges bánásmódot igénylő kliens ellátásában
probléma-specifikus módszertant alkalmaz.

Csoportos tanítás esetén is figyel az
egyéni szükségletekre és a tanulók

Csoportos beavatkozás esetén is figyel az egyéni
szükségletekre és a kliensek egyéni igényeinek

Az egyéni beavatkozást gazdag módszertani
felkészültsége alapján a kliens szükségleteit
figyelembe véve valósítja meg. A képességfejlesztést és
a személyiségfejlődést komplexen kezeli, helyt ad a
személy kezdeményezésének, elfogadja a hibázás
lehetőségét. Csoportos beavatkozás esetén szem előtt
tartja a kliens egyéni érdekeit. A kliens fejlődését
képes annak folyamatában szemlélni az
eredményesség érdekében az érintettekkel konzultál.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

egyéni igényeinek megfelelő
stratégiák alkalmazására.

megfelelő stratégiák alkalmazására.

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a
tanulási folyamat részét kezeli, az
egyéni megértést elősegítő módon
reagál rájuk.

A kliens hibáit, tévesztéseit, mint a
vizsgálati/beavatkozási folyamat részét kezeli, az
egyéni megértését elősegítő módon reagál rájuk.

Az általános pedagógiai célrendszert
és az egyéni szükségletekhez
igazodó fejlesztési célokat
egységben kezeli.

Integrálni tudja a klienssel történt múltbeli
eseményeket a jelennel és a jövőképpel, figyelembe
veszi a kliens-tanácsadó kapcsolaton kívüli társas
környezet hatásait is.

Reálisan és szakszerűen elemzi és
értékeli saját gyakorlatában az
egyéni bánásmód megvalósítását.

Egyéni beavatkozásra vonatkozó munkáját a kliens
megelégedettsége és az elfogadott állapotfelmérési
/beavatkozási protokollok alapján elemzi és értékeli.
A kliens életkorát és együttműködését valamint a
probléma típusát figyelembe véve
szülő/pedagóguskonzultációt alkalmaz.

5. kompetencia: A tanulói
csoportok, közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs
tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység

5. Csoportos beavatkozás (tréning, gondozás,
fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció,
mediáció, konfliktuskezelés, képzés)

Óráin harmóniát, biztonságot,
elfogadó légkört teremt.

A csoportos fejlesztő/tanácsadó/terápiás/ tréning
foglalkozásain harmóniát, biztonságot, elfogadó
légkört teremt.

Tanítványait egymás elfogadására,
tiszteletére neveli.

Nem releváns

A csoportos beavatkozások során képes a társas
kapcsolódás, az együttműködés képességeinek
fejlesztésére. Ennek megvalósításában figyelembe
veszi az eltérő csoportos munkaformák specialitásait,
a résztvevő lehetőségeit, az együttműködő, biztonságot
adó csoporthelyzetben. Tevékenységében érvényre
juttatja a csoportszervezésében és vezetésben a
beavatkozások elfogadott protokolljait, döntéseit a
csoportdinamikai folyamatok ismeretében hozza meg.
Pedagógiai konzultációs csoport vezetése során
adekvát kommunikációt alkalmaz. Szervezeti szintű
mentálhigiénés tevékenységet végez.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

Munkájában figyelembe veszi a
tanulók és a tanulóközösségek eltérő
kulturális, illetve társadalmi
hátteréből adódó sajátosságait.

Nem releváns

Az együttműködést támogató,
motiváló módszereket alkalmaz
mind a szaktárgyi oktatás keretében,
mind a szabadidős tevékenységek
során.

Nem releváns

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok Nem releváns
megelőzésére törekszik, például
megbeszélések szervezésével, közös
szabályok megfogalmazásával,
következetes és kiszámítható
értékeléssel.
A csoportjaiban felmerülő
konfliktusokat felismeri, helyesen
értelmezi és hatékonyan kezeli.

Nem releváns

A tanulók közötti kommunikációt,
véleménycserét ösztönzi, fejleszti a
tanulók vitakultúráját.

Nem releváns

Értékközvetítő tevékenysége
tudatos. Együttműködés, altruizmus,
nyitottság, társadalmi érzékenység,
más kultúrák elfogadása jellemzi.

Nem releváns

Az együttműködés, kommunikáció
elősegítésére online közösségeket
hoz létre, ahol értékteremtő,
tevékeny, követendő mintát mutat a
diákoknak a digitális eszközök
funkcionális használatának terén.

Nem releváns

Tudatosan alkalmazza a
közösségfejlesztés változatos
módszereit.

Nem releváns

Csoportos, segítő beavatkozást valósít meg a szűrés
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység
által kimutatott érzelmi-magatartási problémák
esetében (gondozás, fejlesztés, terápia, tanácsadás,
konzultáció).
A csoportszervezésben és vezetésben érvényre juttatja
a beavatkozások elfogadott protokolljait, melyek a
minőségi ellátáshoz, a kliens és a segítő szakember
közti kapcsolat létrehozásához adnak útmutatót.
Mérlegeli, hogy a csoporttagok részvételének
önkéntessége, annak hiánya, a csoportlétszám, az
időpont, a helyszín, a tagok csoporton kívüli
kapcsolatai milyen befolyást gyakorolhatnak a
csoportdinamikára, s ennek megfelelő döntéseket hoz.
Ha óvodában/iskolában vezet gyerek/serdülő
csoportot, megfelelően mérlegeli és kezeli a csoport
funkcionálásával összefüggő intézményvezetői,
pedagógiai, szülői reagálásokat.
Szakmai jegyzőkönyvet vezet a csoporttörténésekről,
reflexiókkal reagál a csoporteseményekre és saját
csoportvezetői tevékenységére.
Szakmai hozzáértéssel reagál a csoportos tréning,
gondozás, fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció,
mediáció, konfliktuskezelés különféle helyzeteire.
Szülői önismereti csoport vezetése esetén, szülői
esetkonzultációs csoportban, szülői értekezleten
megválasztja és alkalmazza a helyzethez illeszkedő
kommunikációs módokat.
Pedagógiai konzultációs csoport vezetése során,
nevelőtestületi értekezleten vagy más jellegű
pedagógiai rendezvényen megválasztja és alkalmazza
a helyzethez illeszkedő kommunikációs módokat.
Szervezeti szintű mentálhigiénés, pályaorientációs
vagy tehetséggondozó programok kidolgozásában és
megvalósításában történő részvétel esetén észleli,
hogy egyszerre többfajta klienssel lép kapcsolatba, és
az ilyen komplex helyzetekre megfelelően reagál.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység
Munkaköri feladataival összhangban koordinátorként
képes az 5. kompetencia terület alatt felsorolt
tevékenységek megszervezésére, konzultatív
segítésére.

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

6. Az állapotfelmérés és a beavatkozási
tevékenységek rendszeres értékelése, elemzése,
önreflexió

Jól ismeri a szaktárgy tantervi
követelményeit, és képes saját
követelményeit ezek
figyelembevételével és saját
tanulócsoportjának ismeretében
pontosan körülhatárolni,
következetesen alkalmazni.

Jól ismeri szakterületén a protokollok által támogatott
állapotfelmérő és beavatkozási eljárásokat, ezek
figyelembe vételével valamint saját kompetenciáinak
és a kliens szükségleteinek ismeretében
következetesen alkalmazza azokat.

Céljainak megfelelően, változatosan
és nagy biztonsággal választja meg a
különböző értékelési módszereket,
eszközöket.

A klienssel fenntartott kapcsolatában szem előtt tartja,
hogy a segítő kapcsolat a direkt értékeléstől mentes
hatásokon nyugszik,- értékelés szükségessége esetén
segítő értékelést alkalmaz, minősítő értékelést
állapotfelmérés eredményének közlése során végez.

A szaktárgy ismereteit és speciális
kompetenciáit mérő eszközöket
(kérdőíveket, tudásszintmérő
teszteket) készít.

Szakterületének megfelelő sztenderdizált és
protokollok által támogatott állapotfelmérő eszközöket
használ munkájában, szükség esetén egyszerű
kérdőíves felmérő eszközöket készít.

A tanulás támogatása érdekében az
órákon törekszik a folyamatos
visszajelzésre.

A tanácsadó/terápiás/konzultatív kapcsolatban a segítő
beszélgetés - direkt értékeléstől mentes - speciális
készségeit alkalmazza, a készségfejlesztés során
törekszik a folyamatos visszajelzésre.

Visszajelzései, értékelései világosak,

Értékelései, visszajelzései pontosak.

Képes a diagnosztikai és beavatkozási tevékenység
folyamatának, valamint a folyamatban részt vevők
fejlődésének elemzésére, értékelésére. A kapott
eredmények alapján módosítja a folyamatot a
szakmaiság megtartása mellett. Értékelései,
visszajelzései során megteremti a szakmai elvárások
és a kliens fejlődési szükséglete közötti összhangot.
Hozzájárul a kliens önértékelésének fejlesztéséhez.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

egyértelműek, tárgyszerűek.
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a
tanulók fejlődését segíti.

Ha az ellátott szakfeladat a kliens értékelését lehetővé
teszi, értékeléseit és visszajelzéseit úgy végzi, hogy
ezzel a kliens fejlődését segítse.

Pedagógiai munkájában olyan
munkaformák és módszerek
alkalmazására törekszik, amelyek
elősegítik a tanulók önértékelési
képességének kialakulását,
fejlesztését.

A tanácsadás, fejlesztés, terápia, konzultáció során
olyan módszerek alkalmazására törekszik, amelyek
elősegítik a kliens önértékelési képességének
kialakulását, fejlesztését.

Önállóan képes a tanulói munkák
értékeléséből kapott adatokat
elemezni, az egyéni, illetve a
csoportos fejlesztés alapjaként
használni, szükség esetén
gyakorlatát módosítani.

Önállóan képes a kliens állapotának, változásának
folyamatos értékeléséből kapott adatokat elemezni
(folyamatdiagnosztika), az egyéni/csoportos
beavatkozás alapjaként használni, szükség esetén
gyakorlatát módosítani.

7. kompetencia: Kommunikáció és
szakmai együttműködés,
problémamegoldás

7. Kommunikáció, szakmai együttműködés és
önállóság
Kommunikációját szakmai tevékenységének
valamennyi érintettjével a kölcsönösség és a
konstruktivitás jellemzi. Kommunikációja megfelel a
partner kognitív és érzelmi állapotának, aktuális
jellemzőinek.
Képes a kommunikáció során a kliens érdekeinek
védelmére. Ezt különös felelősséggel teszi krízishelyzet
és gyermekbántalmazás vélelme esetén. A partnerek
visszajelzéseit fogadja és felhasználja saját fejlődése
illetve szakmai tevékenysége fejlesztése érdekében.

Kommunikációját minden partnerrel
a kölcsönösség és a konstruktivitás
jellemzi.

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és
a konstruktivitás jellemzi.

A kapcsolattartás formái és az
együttműködés során használja az
infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

A kapcsolattartás formái és az együttműködés során
használja az infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

Nyitott a szülő, a tanuló, az

Nyitott a szülő, a gyermek/serdülő, az
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

intézményvezető, a kollégák, a
szaktanácsadó visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése
érdekében.

intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó
visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése
érdekében.

A diákok érdekében önállóan,
tudatosan és kezdeményezően
együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, a szakmai partnerekkel,
szervezetekkel.

A kliens érdekében önállóan, tudatosan és
kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

A megbeszéléseken, a vitákban, az
értekezleteken rendszeresen kifejti
szakmai álláspontját, a vitákban
képes másokat meggyőzni, és ő
maga is meggyőzhető.

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken
rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban
képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.

Iskolai tevékenységei során
felmerülő/kapott feladatait,
problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő
módon kezeli, intézi.

Szakmai tevékenységei során felmerülő/kapott
feladatait, problémáit önállóan a szervezet működési
rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

A szakmai munkaközösség
munkájában kezdeményezően és
aktívan részt vállal. Együttműködik
pedagógustársaival különböző
pedagógiai és tanulásszervezési
eljárások (pl. projektoktatás,
témanap, ünnepség, kirándulás)
megvalósításában.

A szakmai team és/vagy a munkaközösség
munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik szakszolgálati munkatársaival a
különböző szakmai feladatok megvalósításában.

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

A klienssel folytatott munkához megfelelő, hatékony
és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.

Munkája során érthetően és a
pedagógiai céljainak megfelelően
kommunikál.

A kliensnek nyújtott szakmai kommunikációjában
érzékenyen reagál a kulturális különbségekre ,
alkalmazkodik a kliens mindenkori nyelvi és
problémaészlelési készségeihez.

Tudatosan támogatja a diákok
egyéni és egymás közötti

Foglalkozik szociális kompetenciák, szociális
készségek fejlesztésével.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

kommunikációjának fejlődését.
A titoktartási és az információ megosztási
kötelezettségeit különös felelősséggel alkalmazza akut
krízishelyzet és gyermekbántalmazás vélelme esetén.
Szakmai koordinátorként szakszolgálaton belüli és
kívüli szereplőkkel egyeztet a kliensek szakszerű
azonosítása és gondozása érdekében.
Szakmai koordinátorként információs napokat,
tájékoztató rendezvényeket szervez a
szolgáltatásnyújtás szélesebb körű megismertetése
érdekében.
8. kompetencia: Elkötelezettség és
szakmai felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért

8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért

Tisztában van szakmai
felkészültségével, személyiségének
sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a
szerepelvárásokhoz.

Tisztában van szakmai felkészültségével,
személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Saját pedagógiai gyakorlatát
folyamatosan elemzi és fejleszti.

Saját szakterületére vonatkozó gyakorlatát
folyamatosan elemzi és fejleszti.

Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját.

Tudatosan fejleszti szakterületével kapcsolatos
kommunikációját.

Rendszeresen tájékozódik a
szaktárgyára és a pedagógia
tudományára vonatkozó legújabb
eredményekről, kihasználja a
továbbképzési lehetőségeket.

Rendszeresen tájékozódik a szakterületére vonatkozó
és a szakterülethez kapcsolódó legújabb tudományos
eredményekről, kihasználja a továbbképzési
lehetőségeket.

Elhivatottság, a kliensek iránti elkötelezettség a
folyamat valamennyi szereplője és önmaga iránti
felelősség jellemzi. Képes az önelemzésre, a saját és a
környezet erőforrásainak célszerű, etikus
felhasználására. Külső és belső szakmai kapcsolatait
felhasználja fejlődése érdekében, törődik mentális
egészségével.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) nevelési tanácsadás- pszichológus tevékenysége,
b) fejlesztő pedagógus tevékenysége,
c) iskola-, óvodapszichológus tevékenysége,
d) pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység,
e) tehetséggondozó tevékenység

Munkájában alkalmaz új
módszereket, tudományos
eredményeket.

Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos
eredményeket.

Rendszeresen tájékozódik a digitális
tananyagokról, eszközökről, az
oktatástámogató digitális
technológia legújabb eredményeiről,
konstruktívan szemléli
felhasználhatóságukat.

Rendszeresen tájékozódik a digitális
állapotfelmérő/fejlesztő eszközökről, a szakterületét
érintő, azt támogató digitális technológia legújabb
eredményeiről, konstruktívan szemléli
felhasználhatóságukat.

Élő szakmai kapcsolatrendszert
alakít ki az intézményen kívül is.

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az
intézményen kívül is.

Részt vesz intézményi innovációban, Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban,
pályázatokban, kutatásban.
kutatásban.
Folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szakmai
szervezetekkel, amelyek szakmai konzultációt és
fejlődést elősegítő programokat szerveznek
A segítő kapcsolat hitelességének fenntartása
érdekében gondot fordít saját mentálhigiénés
állapotának karbantartására.
Munkáját úgy végzi, hogy az megfeleljen a
képzettségére és szakterületére vonatkozó szakmai
etikai kódex előírásainak.
Felelősséggel végzi a kliensre vonatkozó
papíralapú/elektronikus adatrögzítést és adattárolást.
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B)

Pedagógiai szakszolgálat

Szakértői bizottsági tevékenység
Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység

1. kompetencia: Szakmai
feladatok, szaktudományos,
szaktárgyi, tantervi tudás

1.Szakmai feladatok, szaktudományos és
gyakorlati tudás

Alapos, átfogó és korszerű
szaktudományos és szaktárgyi
tudással rendelkezik.

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és
szakterületére vonatkozó tudással rendelkezik.

Rendelkezik a szaktárgy tanításához
szükséges tantervi és
szakmódszertani tudással.

Rendelkezik az állapotfelmérésekhez és a szakértői
javaslattétel kialakításához szükséges tudással.

Fogalomhasználata pontos,
következetes.

Fogalomhasználata pontos és következetes az
állapotfelmérés eredményének és a szakértői
javaslatoknak a leírása során.

Kihasználja a tananyag kínálta belső
és külső kapcsolódási lehetőségeket
(a szaktárgyi koncentrációt).

Az állapotfelmérés eredményének értelmezésénél
figyelembe veszi a kliens egyedi jellemzői közötti
(belső) és a támogató társas környezet erőforrásai
közötti (külső) kapcsolódási lehetőségeket.

A szaktárgy tanítása során képes
építeni a tanulók más forrásokból
szerzett tudására.

Nem releváns

A rendelkezésére álló tananyagokat,
eszközöket – a digitális anyagokat és
eszközöket is – ismeri, kritikusan
értékeli és megfelelően használja.

A rendelkezésre álló állapotfelmérő eszközöket - a
digitális felmérő és kiértékelő eszközöket is - ismeri,
kritikusan értékeli és megfelelően használja.

A szaktárgynak és a tanítási
helyzetnek megfelelő, változatos
oktatási módszereket, taneszközöket
alkalmaz.

Szélessávú képességcsoportot pásztázó, a protokollok
által támogatott, a vizsgált problématerület
szempontjából specifikus eszközöket és módszereket
alkalmaz az állapotfelmérésben.

Szakszolgálati munkájában felhasználja
szaktudományos ismereteit, ezekből a javasolt
beavatkozás jellegének megfelelően válogat. Elméleti
tudását képes a gyakorlatban a kliensek igényeinek,
szükségleteinek megfelelően használni. Szakértői
véleményének megfogalmazása során egyaránt
tekintettel van a szakszerűségre és az érthetőségre. A
diagnózisra támaszkodva a kliens szükségleteit
figyelembe vevő fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg.

Tanítványait önálló gondolkodásra, a Nem releváns
tanultak alkalmazására neveli.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység

Törekszik az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazási
lehetőségeinek felismertetésére.

Tanácsadást nyújt a kliens számára, hogy saját
problémáinak felismerését milyen gyakorlati
probléma-megoldási módokkal kösse össze.

Tanítványaiban kialakítja az online
információk befogadásának,
feldolgozásának, továbbadásának
kritikus, etikus módját.

Nem releváns

2. kompetencia: Pedagógiai
folyamatok, tevékenységek
tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók

2. Foglalkozás, beavatkozás tervezése, önreflexiók

A célok tudatosításából indul ki. A
célok meghatározásához figyelembe
veszi a tantervi előírásokat, az
intézmény pedagógiai programját.

A szolgáltatás céljainak meghatározásához figyelembe
veszi a kliens állapotát és az állapothoz illeszkedő
eljárásokat.

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

Szakszolgálati szakmai munkáját a kliens
szükségleteinek figyelembevételével, a kliens
állapotához igazodva egyéni szinten tervezi meg.

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.

Komplex módon veszi figyelembe a diagnosztikus
folyamat minden lényeges elemét, a folyamat célját,
tartalmát, eszközeit, a kliens életútját, életkori
sajátosságait, a vizsgálati környezet lehetőségeit,
korlátait .

Célszerűen használja a digitális,
online eszközöket.

Célszerűen használja a digitális és online eszközöket.

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

A vizsgálati folyamatot szakszerűen, logikusan építi
fel.

A tanulók tevékenységét, a tanulási
folyamatot tartja szem előtt.

A kliens szükségleteit folyamatosan követi, szem előtt
tartja.

Használja a szociális tanulásban

Nem releváns

A szakszolgálati folyamatokban megvalósuló
tevékenységeit azok célja, a kliens állapota szerint
tervezi. Képes a megvalósulási folyamatot illetve saját
tevékenységét reflektíven követni. Munkájában a
komplexitásra törekszik. A módszerek és eszközök
használatát a kliens szükségleteihez igazítja, ennek
során a személy aktív részvételére számít, azt képes
motiválni. Munkáját a folyamatos önellenőrzésre
épített korrekció jellemzi.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység

rejlő lehetőségeket.
Alkalmazza a differenciálás elvét.

Különböző problémákhoz különböző állapotfelmérő
eljárásokat alkalmaz.

Tudatosan törekszik a tanulók
motiválására, aktivizálására.

Tudatosan törekszik a kliensek motiválására,
aktivizálására.

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak
megfelelő stratégiákat, módszereket,
taneszközöket.

Tudatosan tervezi a vizsgálati stratégiát, kiválasztja a
releváns módszereket, eszközöket.

Többféle módszertani megoldásban
gondolkodik.

Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

Terveit az óra eredményessége
függvényében felülvizsgálja.

Terveit a diagnosztikus folyamatban való előrehaladás
és eredményesség függvényében felülvizsgálja.

3.kompetencia: a tanulás
támogatása

3. A tanulás támogatása

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

Épít a kliens szükségleteire, céljaira, igyekszik
felkelteni és fenntartani érdeklődését.

Figyelembe veszi a tanulók aktuális
fizikai, érzelmi állapotát, és szükség
esetén igyekszik változtatni előzetes
tanítási tervein.

Figyelembe veszi a kliensek aktuális fizikai, érzelmi
állapotát, és szükség esetén képes módosítani előzetes
vizsgálati terveit.

Pozitív visszajelzésekre épülő,
bizalomteli légkört alakít ki, ahol
minden tanuló hibázhat,
mindenkinek lehetősége van a
javításra.

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört
alakít ki, amiben a kliens esetleges hibáit önmaga
javíthatja, a hibázás felismerése nem riasztja el a
folyamatban való további részvételtől.

A tanulást támogató környezetet
teremt például a tanterem
elrendezésével, a taneszközök
használatával, a diákok
döntéshozatalba való bevonásával.

Támogató környezetet teremt a vizsgáló helyiség, a
várószoba, a játszóhely kialakításával, az
állapotfelmérő eszközök kiválasztásával.

Megfelelő útmutatókat és az önálló

Megfelelő útmutatókat és eszközöket biztosít a

Képes a kliensek tágan értelmezett tanulási
folyamatának támogatására, a tanulás belső, külső
feltételeinek megteremtésére, a visszajelzés motiváló
hatásainak kihasználásra. Tevékenysége feltételeként
megfelelő fizikai és társas környezetet tud kialakítani.
A kliens tanulási folyamatát eszközökkel, útmutatókkal
képes támogatni.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység

tanuláshoz szükséges tanulási
eszközöket biztosít a tanulók
számára, pl. webes felületeket
működtet, amelyeken megtalálhatók
az egyes feladatokhoz tartozó
útmutatók és a letölthető anyagok.

kliensek számára, ami segíti az érintetteket például a
vizsgálati folyamat, a vizsgálati eszközök, a személyes
jogok, a jogorvoslat, az ellátási módok és alkalmak
megismerésében.

Kihasználja a tananyagban rejlő
lehetőségeket a tanulási stratégiák
elsajátítására, gyakorlására.

Kihasználja a vizsgálatban rejlő lehetőségeket a kliens
számára kedvező tanulási stratégia felismerésére és
tudatosítására.

Tanítványaiban igyekszik kialakítani Nem releváns
az önálló ismeretszerzés, kutatás
igényét. Ösztönzi a tanulókat az
IKT-eszközök hatékony használatára
a tanulás folyamatában.
4. kompetencia: 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

4. A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő
egyéni beavatkozás (gondozás, fejlesztés, terápia,
tanácsadás, konzultáció)

Munkájában a nevelést és az oktatást
egységben szemléli és kezeli.

Munkájában a vizsgálat, diagnosztikus megállapítás,
beavatkozás-tervezés lépéseit egységben alkalmazza.

A tanulói személyiség(ek)
sajátosságait megfelelő
módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

A kliens személyiségének sajátosságait megfelelő
módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

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

A kliens személyiségét nem statikusan, hanem
fejlődésében értelmezi– dokumentumelemzés,
strukturált interjúk, élettörténet, anamnézis alapján.

A tanuló(k) teljes személyiségének
fejlesztésére, autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.

A kliens teljes személyiségének megismerésére,
ismereteinek, tudásának kibontakoztatására törekszik.

Felismeri a tanulók tanulási vagy
személyiségfejlődési nehézségeit, és
képes számukra segítséget nyújtani

Felismeri a kliens személyiségének humánökológiai
szempontok szerinti (rendszerszemléletű) fejlődését.

Az egyéni beavatkozást gazdag módszertani
felkészültsége alapján, a kliens változó szükségleteit
figyelembe véve valósítja meg. A képességfejlesztést és
a személyiségfejlődést komplexen, a klienst befogadó
rendszerrel együtt kezeli, helyt ad a személy
kezdeményezésének, elfogadja, felhasználja a hibázás
lehetőségét, az abból adódó fejlődési lehetőséget.
Képes munkájában elemezni a kliens egyéni
szükségleteire való reflektálását, nyitott a
változtatásra.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység

vagy más szakembertől segítséget
kérni.
Különleges bánásmódot igénylő
tanuló vagy tanulócsoport számára
hosszabb távú fejlesztési terveket
dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg
is valósítja.

Különleges bánásmódot igénylő kliens számára
hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket
közérthetően, szakszerűen megfogalmazza a szakértői
véleményben.

Csoportos tanítás esetén is figyel az
egyéni szükségletekre és a tanulók
egyéni igényeinek megfelelő
stratégiák alkalmazására.

Nem releváns

A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a
tanulási folyamat részét kezeli, az
egyéni megértést elősegítő módon
reagál rájuk.

A kliens 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.

A diagnosztikus munka általános céljait képes
összehangolni a konkrét, diagnosztikus feladatból
adódó célokkal.

Reálisan és szakszerűen elemzi és
értékeli saját gyakorlatában az
egyéni bánásmód megvalósítását.

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját
szakmai munkájában az egyén igényeire reagáló
bánásmód érvényesülését.

5. kompetencia: A tanulói
csoportok, közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs
tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység

5. kompetencia: ezen a szakszolgálati területen ez a
kompetencia nem releváns

Óráin harmóniát, biztonságot,
elfogadó légkört teremt.

Nem releváns

Tanítványait egymás elfogadására,
tiszteletére neveli.

Nem releváns

Munkájában figyelembe veszi a
tanulók és a tanulóközösségek eltérő
kulturális, illetve társadalmi
hátteréből adódó sajátosságait.

Nem releváns

Az együttműködést támogató,

Nem releváns
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység

motiváló módszereket alkalmaz
mind a szaktárgyi oktatás keretében,
mind a szabadidős tevékenységek
során.
Az iskolai, osztálytermi konfliktusok Nem releváns
megelőzésére törekszik, például
megbeszélések szervezésével, közös
szabályok megfogalmazásával,
következetes és kiszámítható
értékeléssel.
A csoportjaiban felmerülő
konfliktusokat felismeri, helyesen
értelmezi és hatékonyan kezeli.

Nem releváns

A tanulók közötti kommunikációt,
véleménycserét ösztönzi, fejleszti a
tanulók vitakultúráját.

Nem releváns

Értékközvetítő tevékenysége
tudatos. Együttműködés, altruizmus,
nyitottság, társadalmi érzékenység,
más kultúrák elfogadása jellemzi.

Nem releváns

Az együttműködés, kommunikáció
elősegítésére online közösségeket
hoz létre, ahol értékteremtő,
tevékeny, követendő mintát mutat a
diákoknak a digitális eszközök
funkcionális használatának terén.

Nem releváns

Tudatosan alkalmazza a
közösségfejlesztés változatos
módszereit.

Nem releváns

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

6. Az állapotfelmérés és a beavatkozási
tevékenységek rendszeres értékelése, elemzése,
önreflexió
Képes a diagnosztikai és beavatkozási tevékenység
folyamatának, valamint a folyamatban résztvevők
fejlődésének elemzésére, értékelésére. A kapott
eredmények alapján módosítja a folyamatot a
szakmaiság megtartása mellett, a kliens fejlődése
érdekében. Visszajelzései előre mutatóak, támogatják
a kliens fejlődését és fenntartják motivációját, segítik
önértékelése kialakulását, fejlődését. Saját fejlesztésű
mérőeszközöket készít, amelyek beválását
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység
folyamatosan teszteli, szükség szerint módosítja.

Jól ismeri a szaktárgy tantervi
követelményeit, és képes saját
követelményeit ezek
figyelembevételével és saját
tanulócsoportjának ismeretében
pontosan körülhatárolni,
következetesen alkalmazni.

Jól ismeri a vizsgálati protokollokat, képes
követelményeit ezek figyelembevételével és a kliensek
személyiségének ismeretében pontosan körülhatárolni,
következetesen alkalmazni.

Céljainak megfelelően, változatosan
és nagy biztonsággal választja meg a
különböző értékelési módszereket,
eszközöket.

Céljainak megfelelően, változatosan és nagy
biztonsággal választja meg a különböző értékelési
módszereket, eszközöket.

A szaktárgy ismereteit és speciális
kompetenciáit mérő eszközöket
(kérdőíveket, tudásszintmérő
teszteket) készít.

A kliens teljesítményének árnyaltabb megismerése
érdekében speciális tudásszintmérő pedagógiai
mérőeszközöket készít.

A tanulás támogatása érdekében az
órákon törekszik a folyamatos
visszajelzésre.

A sikeres vizsgálat érdekében törekszik a folyamatos
visszajelzésre.

Visszajelzései, értékelései világosak,
egyértelműek, tárgyszerűek.

Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek,
tárgyszerűek.

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a
tanulók fejlődését segíti.

Értékeléseivel, visszajelzéseivel támogatja, motiválja,
bátorítja a klienst.

Pedagógiai munkájában olyan
munkaformák és módszerek
alkalmazására törekszik, amelyek
elősegítik a tanulók önértékelési
képességének kialakulását,
fejlesztését.

Pedagógiai, pszichológiai munkájában olyan
munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik,
amelyek elősegítik a kliensek önértékelését.

Önállóan képes a tanulói munkák
értékeléséből kapott adatokat
elemezni, az egyéni, illetve a
csoportos fejlesztés alapjaként
használni, szükség esetén
gyakorlatát módosítani.

Önállóan képes a kliens teljesítményét elemezni, az
egyéni, illetve a csoportos vizsgálat során az
eszközhasználatot a helyzethez igazítani.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység

7. kompetencia: Kommunikáció és
szakmai együttműködés,
problémamegoldás

7. Kommunikáció, szakmai együttműködés és
önállóság

Kommunikációját minden partnerrel
a kölcsönösség és a konstruktivitás
jellemzi.

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és
a konstruktivitás jellemzi.

A kapcsolattartás formái és az
együttműködés során használja az
infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

A kapcsolattartás formái és az együttműködés során
használja az infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

Nyitott a szülő, a tanuló, az
intézményvezető, a kollégák, a
szaktanácsadó visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése
érdekében.

Nyitott a kliens, az intézményvezető, a kollégák, a
szaktanácsadó és más partnerek visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

A diákok érdekében önállóan,
tudatosan és kezdeményezően
együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, a szakmai partnerekkel,
szervezetekkel.

A kliens érdekében önállóan, tudatosan és
kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

A megbeszéléseken, a vitákban, az
értekezleteken rendszeresen kifejti
szakmai álláspontját, a vitákban
képes másokat meggyőzni, és ő
maga is meggyőzhető.

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken
rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban
képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.

Iskolai tevékenységei során
felmerülő/kapott feladatait,
problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő
módon kezeli, intézi.

Szakszolgálati tevékenységei során felmerülő és/vagy
kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő módon kezeli,
intézi.

A szakmai munkaközösség

A szakmai munkaközösség munkájában

Kommunikációja megfelel a partner kognitív és
érzelmi állapotának, aktuális jellemzőinek, valamint a
kontextusnak. Képes a kommunikációja során a kliens
érdekeinek védelmére. Kommunikációjában
konstruktívan fogadja a klienssel kapcsolatban álló
más érintettek szülők, pedagógusok visszajelzéseseit,
ezeket képes beépíteni mind a klienssel való szakmai
munkába, mind a saját szakmai fejlődésébe. Szakmai
szervezetekben kommunikációja kezdeményező, az
ágazaton belül és az ágazatok közötti esetekben
egyaránt.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység

munkájában kezdeményezően és
aktívan részt vállal. Együttműködik
pedagógustársaival különböző
pedagógiai és tanulásszervezési
eljárások (pl. projektoktatás,
témanap, ünnepség, kirándulás)
megvalósításában.

kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik szakszolgálati munkatársaival a
szakszolgálati munka minden területén.

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

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

Munkája során érthetően és a
pedagógiai céljainak megfelelően
kommunikál.

Munkája során érthetően, a pedagógiai és
pszichológiai céloknak megfelelően kommunikál.

Tudatosan támogatja a diákok
egyéni és egymás közötti
kommunikációjának fejlődését.

Tudatosan támogatja a kliensek egyéni és egymás
közötti kommunikációját.

8. kompetencia: Elkötelezettség és
szakmai felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért

8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért

Tisztában van szakmai
felkészültségével, személyiségének
sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a
szerepelvárásokhoz.

Tisztában van szakmai felkészültségével,
személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Saját pedagógiai gyakorlatát
folyamatosan elemzi és fejleszti.

Saját pedagógiai, pszichológiai gyakorlatát
folyamatosan elemzi és fejleszti.

Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját.

Tudatosan fejleszti szakterületével kapcsolatos
kommunikációját.

Rendszeresen tájékozódik a

Szakmai előrehaladása érdekében fejleszti elsődleges

Elhivatottságát a kliensek iránti elkötelezettség a
folyamat valamennyi szereplője és önmaga iránti
felelősség jellemzi. Képes az önelemzésre, a saját és a
környezet erőforrásainak célszerű, etikus
felhasználására. Szakmai fejlődését a folyamatos
tanulás, képzés és önképzés jellemzi, illetve ezt
lehetővé teszi mások számára saját közreműködésével.
Innovációk kezdeményezője, aktív megvalósítója,
nyitott az új módszerek iránt. Fejlődésében
támaszkodik a digitálisan elérhető anyagokra is.
Szakmai fejlődése mellett saját mentálhigiénés
karbantartását is megfelelő súllyal kezeli, aktívan tesz
ennek megőrzése érekében.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
szakértői bizottsági tevékenység

szaktárgyára és a pedagógia
tudományára vonatkozó legújabb
eredményekről, kihasználja a
továbbképzési lehetőségeket.

és kiegészítő kompetenciáit, ismereteit és készségeit,
követi a pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai
ismeretek változásait és személyes fejlődésében ezek
figyelembevételére törekszik.

Munkájában alkalmaz új
módszereket, tudományos
eredményeket.

Munkájában alkalmaz új módszereket, támaszkodik új
tudományos eredményekre.

Rendszeresen tájékozódik a digitális
tananyagokról, eszközökről, az
oktatástámogató digitális
technológia legújabb eredményeiről,
konstruktívan szemléli
felhasználhatóságukat.

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról,
eszközökről, az oktatást támogató digitális technológia
legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli
felhasználhatóságukat.

Élő szakmai kapcsolatrendszert
alakít ki az intézményen kívül is.

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az
intézményen kívül is.

Részt vesz intézményi innovációban, Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban,
pályázatokban, kutatásban.
kutatásban.
Aktív résztvevője az online
megvalósuló szakmai
együttműködéseknek.

Folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szakmai
szervezetekkel, amelyek szakmai konzultációt és
fejlődést elősegítő programokat szerveznek.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

36

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

C)

Pedagógiai szakszolgálat

Logopédiai ellátás
Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

1. kompetencia: Szakmai
feladatok, szaktudományos,
szaktárgyi, tantervi tudás

1. Szakmai feladatok, szaktudományos és
gyakorlati tudás

Alapos, átfogó és korszerű
szaktudományos és szaktárgyi
tudással rendelkezik.

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és a
logopédiai szakterületre vonatkozó tudással
rendelkezik.

Rendelkezik a szaktárgy tanításához
szükséges tantervi és
szakmódszertani tudással.

Rendelkezik a logopédiai tevékenységhez szükséges
szakmódszertani tudással.

Fogalomhasználata pontos,
következetes.

Fogalomhasználata pontos, következetes.

Kihasználja a tananyag kínálta belső
és külső kapcsolódási lehetőségeket
(a szaktárgyi koncentrációt).

Kihasználja a kliens egyedi jellemzői közötti ( belső)
és a támogató társas környezet erőforrásai közötti
(külső) kapcsolódási lehetőségeket.

A szaktárgy tanítása során képes
építeni a tanulók más forrásokból
szerzett tudására.

A terápiás tevékenység során képes építeni a kliens
meglévő képességeire, készségeire, más forrásokból
szerzett tudására.

A rendelkezésére álló tananyagokat,
eszközöket – a digitális anyagokat és
eszközöket is – ismeri, kritikusan
értékeli és megfelelően használja.

A rendelkezésére álló logopédiai terápiás/fejlesztő
eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is –
ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.

A szaktárgynak és a tanítási
helyzetnek megfelelő, változatos
oktatási módszereket, taneszközöket
alkalmaz.

Az adott logopédiai problématípusnak, a kliens
életkorának, állapotának és a helyzetnek megfelelő,
változatos módszereket, fejlesztő eszközöket
alkalmaz.

Szakszolgálati munkájában felhasználja
szaktudományos ismereteit, ezekből a beavatkozás
jellegének megfelelően válogat. Elméleti tudását képes
a gyakorlatban a kliensek igényeinek, szükségleteinek
megfelelően használni. Munkája során figyelembe
veszi a kliens szükségleteit, ennek ismeretében végzi
pedagógiai tervező munkáját. Gyakorlati munkájának
tapasztalatai ösztönzik elméleti tudásának bővítésére.

Tanítványait önálló gondolkodásra, a Kliensei számára lehetővé teszi a számukra megfelelő
tanultak alkalmazására neveli.
viselkedési alternatívák kiválasztását, gyakorlását és
arra ösztönzi őket, hogy valós helyzetekben is
próbálják ki azokat.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

Törekszik az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazási
lehetőségeinek felismertetésére.

Tanácsadást nyújt a kliens számára, hogy
problémáinak felismerését milyen gyakorlati
probléma-megoldási módokkal kösse össze.

Tanítványaiban kialakítja az online
információk befogadásának,
feldolgozásának, továbbadásának
kritikus, etikus módját.

Nem releváns

2. kompetencia: Pedagógiai
folyamatok, tevékenységek
tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók

2. Foglalkozás, beavatkozás tervezése, önreflexiók

A célok tudatosításából indul ki. A
célok meghatározásához figyelembe
veszi a tantervi előírásokat, az
intézmény pedagógiai programját.

A célok tudatosításából indul ki. A célok
meghatározásához figyelembe veszi a kliens állapotát,
a szakmai kritériumokat, és a logopédiai
problématerület sajátosságait.

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

Logopédiai munkáját éves szinten - a
folyamatdiagnózis lehetőségével is számolva 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.

Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai
folyamat minden lényeges elemét: a prevenciós,
terápiás tartalmat, a kliens előzetes tudását,
motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási
környezet lehetőségeit, korlátait stb.

Célszerűen használja a digitális,
online eszközöket.

Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.

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

A terápiás órát a diagnosztikus cél(ok)nak
megfelelően, logikusan építi fel.

A tanulók tevékenységét, a tanulási
folyamatot tartja szem előtt.

A kliens tevékenységét, a terápiás tevékenységet, a
fejlődési folyamatot tartja szem előtt.

Használja a szociális tanulásban
rejlő lehetőségeket.

Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

A foglalkozás, beavatkozás tervezésében betartja a
szakmai előírásokat, tekintettel van a keretfeltételekre.
A szakszolgálati folyamatokban megvalósuló
tevékenységeit azok célja, a kliens állapota szerint
tervezi. Pedagógiai munkájának tervezésében követi a
szakterületi és specifikus protokoll ajánlásait. Képes a
megvalósulási folyamatot illetve saját tevékenységét
reflektíven követni.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

Alkalmazza a differenciálás elvét.

Alkalmazza az egyéni szükségletekre épülő fejlesztés
elvét.

Tudatosan törekszik a tanulók
motiválására, aktivizálására.

Tudatosan törekszik a kliensek motiválására,
aktivizálására.

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak
megfelelő stratégiákat, módszereket,
taneszközöket.

Tudatosan tervezi a terápiás foglalkozás céljainak
megfelelő stratégiákat, módszereket, eszközöket.

Többféle módszertani megoldásban
gondolkodik.

Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

Terveit az óra eredményessége
függvényében felülvizsgálja.

Terveit az óra eredményessége függvényében
felülvizsgálja.

3.kompetencia: a tanulás
támogatása

3. A tanulás támogatása

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

Épít a kliensek egyéni szükségleteire, céljaira,
igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket.

Figyelembe veszi a tanulók aktuális
fizikai, érzelmi állapotát, és szükség
esetén igyekszik változtatni előzetes
tanítási tervein.

Figyelembe veszi a kliensek aktuális fizikai, érzelmi
állapotát, és szükség esetén képes változtatni előzetes
terápiás tervein.

Pozitív visszajelzésekre épülő,
bizalomteli légkört alakít ki, ahol
minden tanuló hibázhat,
mindenkinek lehetősége van a
javításra.

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört
alakít ki, ahol minden kliens hibázhat, mindenkinek
lehetősége van a javításra.

Tanulást támogató környezetet
teremt például a tanterem
elrendezésével, a taneszközök
használatával, a diákok
döntéshozatalba való bevonásával.

Tanulást, fejlődést támogató környezetet teremt a
terápiás terem elrendezésével, a fejlesztő/terápiás
eszközök használatával, a kliensek döntéshozatalba
való bevonásával.

Megfelelő útmutatókat és az önálló
tanuláshoz szükséges tanulási
eszközöket biztosít a tanulók
számára, pl. webes felületeket

Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz,
fejlődéshez szükséges tanulási eszközöket biztosít a
kliensek számára, például webes felületeket működtet,
amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz

Képes a kliensek tágan értelmezett tanulási
folyamatának támogatására. A tanulás belső, külső
feltételeinek megteremtésére, a visszajelzés motiváló
hatásainak kihasználásra. Törekszik arra, hogy
kliensei képesek legyenek a tanultak alkalmazására
tanulási helyzetben, önbizalmuk erősödjön.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

működtet, amelyeken megtalálhatók
az egyes feladatokhoz tartozó
útmutatók és a letölthető anyagok.

tartozó útmutatók és a letölthető anyagok.

Kihasználja a tananyagban rejlő
lehetőségeket a tanulási stratégiák
elsajátítására, gyakorlására.

Bizonyos problématerületekre irányuló fejlesztés
esetén segíti a tanulási stratégiák megtalálását,
elsajátítását, gyakorlását.

Tanítványaiban igyekszik kialakítani Nem releváns
az önálló ismeretszerzés, kutatás
igényét. Ösztönzi a tanulókat az
IKT-eszközök hatékony használatára
a tanulás folyamatában.
4. kompetencia: 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

4. A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő
egyéni beavatkozás (gondozás, fejlesztés, terápia,
tanácsadás, konzultáció)

Munkájában a nevelést és az oktatást
egységben szemléli és kezeli.

Munkájában a nevelést és az oktatást, valamint a
logopédiai terápiás tevékenységet egységben szemléli
és kezeli.

A tanulói személyiség(ek)
sajátosságait megfelelő
módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

A kliens személyiségének sajátosságait megfelelő
módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

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

A kliens személyiségét nem statikusan, hanem
fejlődésében szemléli.

A tanuló(k) teljes személyiségének
fejlesztésére, autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.

A kliens teljes személyiségének fejlesztésére,
autonómiájának kibontakoztatására törekszik.

Felismeri a tanulók tanulási vagy
személyiségfejlődési nehézségeit, és
képes számukra segítséget nyújtani
vagy más szakembertől segítséget

Felismeri a kliensek tanulási vagy
személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra
segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget

Az egyéni beavatkozást gazdag módszertani
felkészültsége alapján a kliens szükségleteit
figyelembe véve valósítja meg. A képességfejlesztést és
a személyiségfejlődést komplexen kezeli, helyt ad a
személy kezdeményezésének, elfogadja a hibázás
lehetőségét. Módszertani felkészültsége birtokában
szakmailag indokolt esetekben módosítja tervezett
munkáját, a kliens számára jobban elfogadható
megoldásokat választ. Felismeri kompetenciájának
határait, képes együttműködni a társszakmák
képviselőivel.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

kérni.

kérni.

Különleges bánásmódot igénylő
tanuló vagy tanulócsoport számára
hosszabb távú fejlesztési terveket
dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg
is valósítja.

Különleges bánásmódot igénylő kliens számára
hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket
hatékonyan meg is valósítja.

Csoportos tanítás esetén is figyel az
egyéni szükségletekre és a tanulók
egyéni igényeinek megfelelő
stratégiák alkalmazására.

Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni
szükségletekre és a kliensek egyéni igényeinek
megfelelő stratégiák alkalmazására.

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a
tanulási folyamat részét kezeli, az
egyéni megértést elősegítő módon
reagál rájuk.

A kliens 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.

Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni
szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben
kezeli.

Reálisan és szakszerűen elemzi és
értékeli saját gyakorlatában az
egyéni bánásmód megvalósítását.

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját
gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását.

5. kompetencia: A tanulói
csoportok, közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs
tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység

5. Csoportos beavatkozás (tréning, gondozás,
fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció,
mediáció, konfliktuskezelés, képzés)

Óráin harmóniát, biztonságot,
elfogadó légkört teremt.

A csoportos fejlesztő/terápiás/foglalkozásain
harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.

Tanítványait egymás elfogadására,
tiszteletére neveli.

Csoportos fejlesztő/terápiás/foglalkozásain klienseit
egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

Munkájában figyelembe veszi a
tanulók és a tanulóközösségek eltérő
kulturális, illetve társadalmi

Munkájában figyelembe veszi a kliensek eltérő
kulturális, illetve társadalmi hátteréből adódó
sajátosságait.

A csoportos beavatkozások során képes a társas
kapcsolódás, az együttműködés képességeinek
fejlesztésére. Figyelembe veszi az eltérő csoportos
munkaformák specialitásait, a résztvevő lehetőségeit
az együttműködő, biztonságot adó csoporthelyzetben.
A csoportos munkaforma szabályait ismeri, törekszik
arra, hogy a csoporttagok tekintettel legyenek egymás
állapotára és igényeire.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

hátteréből adódó sajátosságait.
Az együttműködést támogató,
motiváló módszereket alkalmaz
mind a szaktárgyi oktatás keretében,
mind a szabadidős tevékenységek
során.

Az együttműködést támogató, motiváló módszereket
alkalmaz a csoportos fejlesztő/terápiás tevékenység
során.

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok Nem releváns
megelőzésére törekszik, például
megbeszélések szervezésével, közös
szabályok megfogalmazásával,
következetes és kiszámítható
értékeléssel.
A csoportjaiban felmerülő
konfliktusokat felismeri, helyesen
értelmezi és hatékonyan kezeli.

Nem releváns

A tanulók közötti kommunikációt,
véleménycserét ösztönzi, fejleszti a
tanulók vitakultúráját.

Nem releváns

Értékközvetítő tevékenysége
tudatos. Együttműködés, altruizmus,
nyitottság, társadalmi érzékenység,
más kultúrák elfogadása jellemzi.

Nem releváns

Az együttműködés, kommunikáció
elősegítésére online közösségeket
hoz létre, ahol értékteremtő,
tevékeny, követendő mintát mutat a
diákoknak a digitális eszközök
funkcionális használatának terén.

Nem releváns

Tudatosan alkalmazza a
közösségfejlesztés változatos
módszereit.

Nem releváns
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

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

6. Az állapotfelmérés és a beavatkozási
tevékenységek rendszeres értékelése, elemzése,
önreflexió

Jól ismeri a szaktárgy tantervi
követelményeit, és képes saját
követelményeit ezek
figyelembevételével és saját
tanulócsoportjának ismeretében
pontosan körülhatárolni,
következetesen alkalmazni.

Jól ismeri a logopédiai tevékenység szakmai
kritériumait, és képes saját elvárásait ezek
figyelembevételével és a kliens fejlettségének,
képességeinek ismeretében pontosan körülhatárolni,
következetesen alkalmazni.

Céljainak megfelelően, változatosan
és nagy biztonsággal választja meg a
különböző értékelési módszereket,
eszközöket.

Céljainak megfelelően, változatosan és nagy
biztonsággal választja meg a különböző értékelési
módszereket, eszközöket.

A szaktárgy ismereteit és speciális
kompetenciáit mérő eszközöket
(kérdőíveket, tudásszintmérő
teszteket) készít.

Szükség esetén saját felmérő eszközöket készít.

A tanulás támogatása érdekében az
órákon törekszik a folyamatos
visszajelzésre.

A kliens fejlődése érdekében a fejlesztő/terápiás
foglalkozásokon törekszik a folyamatos visszajelzésre.

Visszajelzései, értékelései világosak,
egyértelműek, tárgyszerűek.

Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek.

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a
tanulók fejlődését segíti.

Értékeléseivel, visszajelzéseivel támogatja, motiválja,
bátorítja a klienst.

Pedagógiai munkájában olyan
munkaformák és módszerek
alkalmazására törekszik, amelyek
elősegítik a tanulók önértékelési
képességének kialakulását,

Logopédiai munkájában olyan munkaformák és
módszerek alkalmazására törekszik, amelyek
elősegítik a kliens önértékelésének fejlesztését.

Képes a diagnosztikai és beavatkozási tevékenység
folyamatának, valamint a folyamatban részt vevők
fejlődésének elemzésére, értékelésére. Diagnosztikus
jártassága alapján képes a kliens állapotáról, fejlődési
üteméről és prognózisáról szakterületi véleményt
készíteni. A kapott eredmények alapján módosítja a
folyamatot a szakmaiság megtartása mellett, a kliens
fejlődése érdekében. Szakmai munkájának
értékelésében támaszkodik a szakterületi és specifikus
protokoll ajánlásaira. Reflektív módon képes munkáját
elemezni.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

fejlesztését.
Önállóan képes a tanulói munkák
értékeléséből kapott adatokat
elemezni, az egyéni, illetve a
csoportos fejlesztés alapjaként
használni, szükség esetén
gyakorlatát módosítani.

Önállóan képes a kliens fejlődésének folyamatos
értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni
fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén
gyakorlatát módosítani.

7. kompetencia: Kommunikáció és
szakmai együttműködés,
problémamegoldás

7. Kommunikáció, szakmai együttműködés és
önállóság

Kommunikációját minden partnerrel
a kölcsönösség és a konstruktivitás
jellemzi.

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és
a konstruktivitás jellemzi.

A kapcsolattartás formái és az
együttműködés során használja az
infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

A kapcsolattartás formái és az együttműködés során
használja az infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

Nyitott a szülő, a tanuló, az
intézményvezető, a kollégák, a
szaktanácsadó visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése
érdekében.

Nyitott a szülő, a gyermek, a tanuló, az
intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó, és a
segítőszakmák szakembereinek visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

A diákok érdekében önállóan,
tudatosan és kezdeményezően
együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, a szakmai partnerekkel,
szervezetekkel.

A kliens érdekében önállóan, tudatosan és
kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

A megbeszéléseken, a vitákban, az
értekezleteken rendszeresen kifejti
szakmai álláspontját, a vitákban
képes másokat meggyőzni, és ő

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken
rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban
képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.

Kommunikációja megfelel a partner kognitív és
érzelmi állapotának, aktuális jellemzőinek, valamint a
kontextusnak. Képes a kommunikációja során a kliens
érdekeinek védelmére. Kommunikációjában
konstruktívan fogadja a klienssel kapcsolatban álló
más érintettek szülők, pedagógusok visszajelzéseseit,
ezeket képes beépíteni mind a klienssel való szakmai
munkába, mind a saját szakmai fejlődésébe. Szakmai
szervezetekben kommunikációja kezdeményező az
ágazaton belül és az ágazatok közötti esetekben
egyaránt.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

maga is meggyőzhető.
Iskolai tevékenységei során
felmerülő/kapott feladatait,
problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő
módon kezeli, intézi.

Szakmai tevékenységei során felmerülő/kapott
feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési
rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

A szakmai munkaközösség
munkájában kezdeményezően és
aktívan részt vállal. Együttműködik
pedagógustársaival különböző
pedagógiai és tanulásszervezési
eljárások (pl. projektoktatás,
témanap, ünnepség, kirándulás)
megvalósításában.

A szakmai munkaközösség munkájában
kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik szakszolgálati munkatársaival a
szakszolgálati munka minden területén.

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

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

Munkája során érthetően és a
pedagógiai céljainak megfelelően
kommunikál.

Munkája során tudatos kommunikátorként érthetően
és a pedagógiai, fejlesztés céljainak megfelelően
kommunikál.

Tudatosan támogatja a diákok
egyéni és egymás közötti
kommunikációjának fejlődését.

Tudatosan támogatja a kliensek egyéni és egymás
közötti kommunikációjának fejlődését.
Tiszteletben tartja más szakterületek szakembereinek
kompetenciáját.
Szükség esetén a kliens érdekében különböző
szakemberekkel team munkában dolgozik.

8. kompetencia: Elkötelezettség és
szakmai felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért

8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Elhivatottság, a kliensek iránti elkötelezettség, a
folyamat valamennyi szereplője és önmaga iránti
felelősség jellemzi. Képes az önelemzésre, a saját és a
környezet erőforrásainak célszerű, etikus
felhasználására. Szakmai identitása megalapozott,
pedagógus szerepével azonosul, konfliktushelyzetben
viselkedése kongruens. Képes társszakmák
képviselőivel konstruktív együttműködésre, ezekben a
helyzetekben képviseli a logopédiai szakmai
szempontokat. Szakmai fejlődését közösségi szerepek
és feladatok vállalásával is segíti.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
logopédiai tevékenység

Tisztában van szakmai
felkészültségével, személyiségének
sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a
szerepelvárásokhoz.

Tisztában van szakmai felkészültségével,
személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Saját pedagógiai gyakorlatát
folyamatosan elemzi és fejleszti.

Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és
fejleszti.

Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját.

Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

Rendszeresen tájékozódik a
szaktárgyára és a pedagógia
tudományára vonatkozó legújabb
eredményekről, kihasználja a
továbbképzési lehetőségeket.

Rendszeresen tájékozódik a szakterületére és a
pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia
tudományára vonatkozó legújabb eredményekről,
kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.

Munkájában alkalmaz új
módszereket, tudományos
eredményeket.

Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos
eredményeket.

Rendszeresen tájékozódik a digitális
tananyagokról, eszközökről, az
oktatástámogató digitális
technológia legújabb eredményeiről,
konstruktívan szemléli
felhasználhatóságukat.

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról,
eszközökről, az oktatástámogató digitális technológia
legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli
felhasználhatóságukat.

Élő szakmai kapcsolatrendszert
alakít ki az intézményen kívül is.

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az
intézményen kívül is.

Részt vesz intézményi innovációban, Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban,
pályázatokban, kutatásban.
kutatásban.
Aktív résztvevője az online szakmai
együttműködéseknek.
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D)

Pedagógiai szakszolgálat

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és
gondozás, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás
Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás

1. kompetencia: Szakmai
feladatok, szaktudományos,
szaktárgyi, tantervi tudás

1.Szakmai feladatok, szaktudományos és
gyakorlati tudás

Alapos, átfogó és korszerű
szaktudományos és szaktárgyi
tudással rendelkezik.

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és
szakterületi (korai fejlesztés /fejlesztő nevelés
/konduktív pedagógiai ellátás) tudással rendelkezik.

Rendelkezik a szaktárgy tanításához
szükséges tantervi és
szakmódszertani tudással.

Rendelkezik a szakterületéhez (korai fejlesztés /
fejlesztő nevelés /konduktív pedagógiai ellátás)
szükséges szakmódszertani tudással.

Fogalomhasználata pontos,
következetes.

Fogalomhasználata pontos, következetes.

Kihasználja a tananyag kínálta belső
és külső kapcsolódási lehetőségeket
(a szaktárgyi koncentrációt).

A terápiás munka során kihasználja a kliens egyedi
jellemzői közötti ( belső) és a támogató társas
környezet erőforrásai közötti (külső) kapcsolódási
lehetőségeket.

A szaktárgy tanítása során képes
építeni a tanulók más forrásokból
szerzett tudására.

A terápiás tevékenység során képes építeni a
gyermekek, serdülők meglévő képességeire,
készségeire, más forrásokból szerzett tudására.

A rendelkezésére álló tananyagokat,
eszközöket – a digitális anyagokat és
eszközöket is – ismeri, kritikusan
értékeli és megfelelően használja.

A rendelkezésére álló fejlesztő eszközöket, ismeri,
kritikusan értékeli és megfelelően használja.

A szaktárgynak és a tanítási
helyzetnek megfelelő, változatos
oktatási módszereket, taneszközöket
alkalmaz.

Az adott diagnosztikus problématerületnek, a
gyermek életkorának, állapotának, körülményeinek
és a helyzetnek megfelelő, változatos módszereket
alkalmaz.

Szakszolgálati munkájában felhasználja
szaktudományos ismereteit, ezekből a beavatkozás
jellegének megfelelően válogat. Elméleti tudását
képes a gyakorlatban a kliensek igényeinek,
szükségleteinek megfelelően használni.

Tanítványait önálló gondolkodásra, a Kliensei számára lehetővé teszi a számukra
tanultak alkalmazására neveli.
megfelelő viselkedési alternatívák kiválasztását,
gyakorlását és arra ösztönzi őket, hogy az
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás
élethelyzetekben is próbálják ki azokat.

Törekszik az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazási
lehetőségeinek felismertetésére.

Tanácsadást nyújt a kliens számára, hogy saját
problémáinak felismerését milyen gyakorlati
probléma-megoldási módokkal kösse össze.

Tanítványaiban kialakítja az online
információk befogadásának,
feldolgozásának, továbbadásának
kritikus, etikus módját.

Nem releváns

2. kompetencia: Pedagógiai
folyamatok, tevékenységek
tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók

2. Foglalkozás, beavatkozás tervezése,
önreflexiók

A célok tudatosításából indul ki. A
célok meghatározásához figyelembe
veszi a tantervi előírásokat, az
intézmény pedagógiai programját.

A szolgáltatás céljainak meghatározásához
figyelembe veszi a kliens állapotát és az állapothoz
illeszkedő eljárásokat.

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

Fejlesztő/terápiás munkáját a kliensek
képességeinek és haladási tempójának figyelembe
vételével tervezi meg.

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.

A tervezés során a komplex fejlesztő/terápiás
program tartalmazza az egyénre és a csoportra
szabott különféle mozgásos és más készségfejlesztő
feladatok gyakorlását, és az újonnan illetve az újra
tanultak alkalmazását különböző szituációkban.

Célszerűen használja a digitális,
online eszközöket.

Nem releváns

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

A foglalkozást a fejlesztési célnak megfelelően,
logikusan építi fel.

A tanulók tevékenységét, a tanulási

Az ellátott személy tevékenységét, a terápiás

A szakszolgálati folyamatokban megvalósuló
tevékenységeit azok célja és a kliens állapota szerint
tervezi. Képes a megvalósulási folyamatot illetve
saját tevékenységét reflektíven követni. A
módszereket széles körből válogatja, a fejlődési
folyamatot, a terápiás tevékenységet szem előtt
tartva.
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Az Útmutató indikátorai

folyamatot tartja szem előtt.

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás
tevékenységet, a fejlődési folyamatot tartja szem
előtt.

Használja a szociális tanulásban
rejlő lehetőségeket.

Használja a modellkövető tanulásban rejlő
lehetőségeket.

Alkalmazza a differenciálás elvét.

Terveiben alkalmazza a differenciálás elvét.

Tudatosan törekszik a tanulók
motiválására, aktivizálására.

Terveiben tudatosan törekszik az ellátottak
motiválására, aktivizálására.

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak
megfelelő stratégiákat, módszereket,
taneszközöket.

Tudatosan tervezi a terápiás/fejlesztő foglalkozás
céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket,
eszközöket.

Többféle módszertani megoldásban
gondolkodik.

Tervezése során többféle megoldásban gondolkodik.

Terveit az óra eredményessége
függvényében felülvizsgálja.

Terveit az eredményesség függvényében
felülvizsgálja.

3.kompetencia: a tanulás
támogatása

3. A tanulás támogatása

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

Épít a kliens motivációira, igyekszik felkelteni és
fenntartani érdeklődését.

Figyelembe veszi a tanulók aktuális
fizikai, érzelmi állapotát, és szükség
esetén igyekszik változtatni előzetes
tanítási tervein.

Figyelembe veszi a kliens aktuális fizikai, érzelmi
állapotát, s szükség esetén változtat az előzetes
terápiás tervein.

Pozitív visszajelzésekre épülő,
bizalomteli légkört alakít ki, ahol
minden tanuló hibázhat,
mindenkinek lehetősége van a
javításra.

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört
alakít ki, ahol minden kliens hibázhat, mindenkinek
lehetősége van a javításra.

A tanulást támogató környezetet
teremt például a tanterem
elrendezésével, a taneszközök
használatával, a diákok

Támogató környezetet teremt a terápiás terem
elrendezésével, a fejlesztő/terápiás eszközök
használatával, a kliensek iránti elfogadó attitűd

Képes a kliensek tágan értelmezett tanulási
folyamatának támogatására, a tanulás belső, külső
feltételeinek megteremtésére, a visszajelzés motiváló
hatásainak kihasználásra. Ismeri és használja az
adott típusú tanulást támogató eszközöket.
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Pedagógiai szakszolgálat

Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai

döntéshozatalba való bevonásával.

a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás
fenntartásával.

Megfelelő útmutatókat és az önálló
tanuláshoz szükséges tanulási
eszközöket biztosít a tanulók
számára, pl. webes felületeket
működtet, amelyeken megtalálhatók
az egyes feladatokhoz tartozó
útmutatók és a letölthető anyagok.

Nem releváns

Kihasználja a tananyagban rejlő
lehetőségeket a tanulási stratégiák
elsajátítására, gyakorlására.

Nem releváns

Tanítványaiban igyekszik kialakítani Nem releváns
az önálló ismeretszerzés, kutatás
igényét. Ösztönzi a tanulókat az
IKT-eszközök hatékony használatára
a tanulás folyamatában.
4. kompetencia: 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

4. A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe
vevő egyéni beavatkozás (gondozás, fejlesztés,
terápia, tanácsadás, konzultáció)

Munkájában a nevelést és az oktatást
egységben szemléli és kezeli.

Munkájában érvényesíti az aktív tanuláson alapuló
sokoldalú fejlesztést, a szakterületére vonatkozó
specifikus ellátást egységben szemléli és kezeli.

A tanulói személyiség(ek)
sajátosságait megfelelő
módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

Az ellátottak személyiségének sajátosságait
megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.

A tanuló(k) személyiségét nem
statikusan, hanem fejlődésében

A kliens személyiségét nem statikusan, hanem
fejlődésében szemléli.

Az egyéni beavatkozást gazdag módszertani
felkészültsége alapján a kliens szükségleteit
figyelembe véve valósítja meg. A képességfejlesztést
és a személyiségfejlődést komplexen kezeli, helyt ad
a személy kezdeményezésének, elfogadja a hibázás
lehetőségét. Támogatja a kliens autonómia iránti
törekvéseit, képes ehhez más szakemberek segítségét
is igénybe venni. A beavatkozási folyamat során
elfogadja a kliens fejlődési ütemét, a célokat
részcélokra bontja, miközben a fejlesztésben
törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására és a
kitűzött célok megvalósítására.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás

szemléli.
A tanuló(k) teljes személyiségének
fejlesztésére, autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.

A kliens teljes személyiségének fejlesztésére,
autonómiájának kibontakoztatására törekszik.

Felismeri a tanulók tanulási vagy
személyiségfejlődési nehézségeit, és
képes számukra segítséget nyújtani
vagy más szakembertől segítséget
kérni.

Felismeri a kliens tanulási vagy
személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számára
segítséget nyújtani,vagy más szakembertől
segítséget kérni.

Különleges bánásmódot igénylő
tanuló vagy tanulócsoport számára
hosszabb távú fejlesztési terveket
dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg
is valósítja.

Nem releváns a megkülönböztetés.

Csoportos tanítás esetén is figyel az
egyéni szükségletekre és a tanulók
egyéni igényeinek megfelelő
stratégiák alkalmazására.

Csoportos foglalkozás esetén is figyel az egyéni
szükségletekre, és a kliensek egyéni igényeinek
megfelelő stratégiák alkalmazására.

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a
tanulási folyamat részét kezeli, az
egyéni megértést elősegítő módon
reagál rájuk.

A kliens 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.

Tudatosítja a távlati célt és megmutatja a cél
eléréséhez vezető utat. A közeli fejlesztési célok
kijelölésével teljesíthető, egységes célrendszert hoz
létre.

Reálisan és szakszerűen elemzi és
értékeli saját gyakorlatában az
egyéni bánásmód megvalósítását.

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját
gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósulását.

5. kompetencia: A tanulói
csoportok, közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs
tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység

5. kompetencia: ezen a szakszolgálati területen ez
a kompetencia nem releváns
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás

Óráin harmóniát, biztonságot,
elfogadó légkört teremt.

Nem releváns

Tanítványait egymás elfogadására,
tiszteletére neveli.

Nem releváns

Munkájában figyelembe veszi a
tanulók és a tanulóközösségek eltérő
kulturális, illetve társadalmi
hátteréből adódó sajátosságait.

Nem releváns

Az együttműködést támogató,
motiváló módszereket alkalmaz
mind a szaktárgyi oktatás keretében,
mind a szabadidős tevékenységek
során.

Nem releváns

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok Nem releváns
megelőzésére törekszik, például
megbeszélések szervezésével, közös
szabályok megfogalmazásával,
következetes és kiszámítható
értékeléssel.
A csoportjaiban felmerülő
konfliktusokat felismeri, helyesen
értelmezi és hatékonyan kezeli.

Nem releváns

A tanulók közötti kommunikációt,
véleménycserét ösztönzi, fejleszti a
tanulók vitakultúráját.

Nem releváns

Értékközvetítő tevékenysége
tudatos. Együttműködés, altruizmus,
nyitottság, társadalmi érzékenység,
más kultúrák elfogadása jellemzi.

Nem releváns

Az együttműködés, kommunikáció
elősegítésére online közösségeket
hoz létre, ahol értékteremtő,
tevékeny, követendő mintát mutat a
diákoknak a digitális eszközök
funkcionális használatának terén.

Nem releváns

Tudatosan alkalmazza a
közösségfejlesztés változatos

Nem releváns
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás

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

6. Az állapotfelmérés, és a beavatkozási
tevékenységek rendszeres értékelése, elemzése,
önreflexió

Jól ismeri a szaktárgy tantervi
követelményeit, és képes saját
követelményeit ezek
figyelembevételével és saját
tanulócsoportjának ismeretében
pontosan körülhatárolni,
következetesen alkalmazni.

Jól ismeri a szakterületének szakmai kritériumait,
fejlesztési célkitűzéseit ezek figyelembevételével és
a gyermek/serdülő fejlettségének, képességeinek
ismeretében pontosan körülhatárolja, a célok
megvalósulását segítő módszereket, eljárásokat
következetesen alkalmazza.

Céljainak megfelelően, változatosan
és nagy biztonsággal választja meg a
különböző értékelési módszereket,
eszközöket.

Céljainak megfelelően, változatosan és nagy
körültekintéssel választja meg a különböző
értékelési módszereket, eszközöket.

A szaktárgy ismereteit és speciális
kompetenciáit mérő eszközöket
(kérdőíveket, tudásszintmérő
teszteket) készít.

Nem releváns

A tanulás támogatása érdekében az
órákon törekszik a folyamatos
visszajelzésre.

A kliens fejlődése érdekében a fejlesztő/terápiás
foglalkozásokon törekszik a folyamatos
visszajelzésre.

Visszajelzései, értékelései világosak,
egyértelműek, tárgyszerűek.

Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek.

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a
tanulók fejlődését segíti.

A kliens induló állapotához viszonyítja a fejlődést.
Értékeléseivel, visszajelzéseivel támogatja,
motiválja, bátorítja a klienst.

Pedagógiai munkájában olyan
munkaformák és módszerek
alkalmazására törekszik, amelyek

Nem releváns

Képes a diagnosztikai és beavatkozási tevékenység
folyamatának, valamint a folyamatban részt vevők
fejlődésének elemzésére, értékelésére. A kapott
eredmények alapján módosítja a folyamatot. A
fejlődést a kliens önmagához viszonyított
változásához képest értékeli. A változás mértékét
folyamatosan követi és beavatkozását ennek
megfelelően módosítja.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás

elősegítik a tanulók önértékelési
képességének kialakulását,
fejlesztését.
Önállóan képes a tanulói munkák
értékeléséből kapott adatokat
elemezni, az egyéni, illetve a
csoportos fejlesztés alapjaként
használni, szükség esetén
gyakorlatát módosítani.

Önállóan képes a kliens fejlődésének folyamatos
értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni
fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén
gyakorlatát módosítani.

7. kompetencia: Kommunikáció és
szakmai együttműködés,
problémamegoldás

7. Kommunikáció, szakmai együttműködés és
önállóság

Kommunikációját minden partnerrel
a kölcsönösség és a konstruktivitás
jellemzi.

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség
és a konstruktivitás jellemzi.

A kapcsolattartás formái és az
együttműködés során használja az
infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

A kapcsolattartás formái és az együttműködés során
használja az infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

Nyitott a szülő, a tanuló, az
intézményvezető, a kollégák, a
szaktanácsadó visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése
érdekében.

Nyitott a szülő, a gyermek, a tanuló, az
intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó, és a
segítőszakmák szakembereinek visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

A diákok érdekében önállóan,
tudatosan és kezdeményezően
együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, a szakmai partnerekkel,
szervezetekkel.

A kliens érdekében önállóan, tudatosan és
kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

Kommunikációja megfelel a partner kognitív és
érzelmi állapotának, aktuális jellemzőinek, valamint
a kontextusnak. Képes a kommunikációja során a
kliens érdekeinek védelmére. Kommunikációjában
konstruktívan fogadja a klienssel kapcsolatban álló
más érintettek szülők, pedagógusok visszajelzéseseit,
ezeket képes beépíteni mind a klienssel való szakmai
munkába, mind a saját szakmai fejlődésébe. Szakmai
szervezetekben kommunikációja kezdeményező, az
ágazaton belül és az ágazatok közötti esetekben
egyaránt.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás

A megbeszéléseken, a vitákban, az
értekezleteken rendszeresen kifejti
szakmai álláspontját, a vitákban
képes másokat meggyőzni, és ő
maga is meggyőzhető.

Megbeszéléseken, vitákban, értekezleteken
rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, vitákban
képes másokat meggyőzni, és ő maga is
meggyőzhető.

Iskolai tevékenységei során
felmerülő/kapott feladatait,
problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő
módon kezeli, intézi.

Szakmai tevékenységei során felmerülő/kapott
feladatait, problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő módon kezeli,
intézi.

A szakmai munkaközösség
munkájában kezdeményezően és
aktívan részt vállal. Együttműködik
pedagógustársaival különböző
pedagógiai és tanulásszervezési
eljárások (pl. projektoktatás,
témanap, ünnepség, kirándulás)
megvalósításában.

A szakmai munkaközösség munkájában
kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik szakszolgálati munkatársaival a
szakszolgálati munka minden területén.

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

Az ellátottal folytatott munkához megfelelő,
hatékony és nyugodt kommunikációs teret,
feltételeket alakít ki.

Munkája során érthetően és
pedagógiai céljainak megfelelően
kommunikál.

Munkája során érthetően és pedagógiai céljainak
megfelelően kommunikál.

Tudatosan támogatja a diákok
egyéni és egymás közötti
kommunikációjának fejlődését.

Nem releváns

8. kompetencia: Elkötelezettség és
szakmai felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért

8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért

Tisztában van szakmai

Tisztában van szakmai felkészültségével,

Elhivatottság, a kliensek iránti elkötelezettség, a
folyamat valamennyi szereplője és önmaga iránti
felelősség jellemzi. Képes az önelemzésre, a saját és
a környezet erőforrásainak célszerű, etikus
felhasználására. Ismeri és használja a pedagógia, a
pszichológia, közvetlen szakterületi eredményeit.
Nyitott a digitális eszközök, módszerek adekvát
használatára. Szerepet vállal a intézmény
folyamatos szakmai fejlődésének elősegítésében.
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Az Útmutató indikátorai

felkészültségével, személyiségének
sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a
szerepelvárásokhoz.

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi indikátorai
a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
b) fejlesztő nevelés,
c) konduktív pedagógiai ellátás
személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Saját pedagógiai gyakorlatát
folyamatosan elemzi és fejleszti.

Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és
fejleszti.

Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját.

Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

Rendszeresen tájékozódik a
szaktárgyára és a pedagógia
tudományára vonatkozó legújabb
eredményekről, kihasználja a
továbbképzési lehetőségeket.

Rendszeresen tájékozódik a szakterületére
vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a
továbbképzési lehetőségeket.

Munkájában alkalmaz új
módszereket, tudományos
eredményeket.

Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos
eredményeket.

Rendszeresen tájékozódik a digitális
tananyagokról, eszközökről, az
oktatástámogató digitális
technológia legújabb eredményeiről,
konstruktívan szemléli
felhasználhatóságukat.

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról,
eszközökről, az oktatást támogató digitális
technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan
szemléli felhasználhatóságukat.

Élő szakmai kapcsolatrendszert
alakít ki az intézményen kívül is.

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az
intézményen kívül is.

Részt vesz intézményi innovációban, Részt vesz innovációban, pályázatokban, kutatásban.
pályázatokban, kutatásban.
Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai
együttműködéseknek.
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E)

Pedagógiai szakszolgálat

Gyógytestnevelés
Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés

1. kompetencia: Szakmai feladatok,
szaktudományos, szaktárgyi, tantervi
tudás

1.Szakmai feladatok, szaktudományos és
gyakorlati tudás

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos
és szaktárgyi tudással rendelkezik.

Alapos, átfogó és korszerű pedagógiai
szaktudományos és szaktárgyi tudással
rendelkezik, továbbá az orvosi szakértői
véleményben leírtak értelmezéséhez
szükséges tudást birtokolja.

Rendelkezik a szaktárgy tanításához
szükséges tantervi és szakmódszertani
tudással.

Rendelkezik a szaktárgy tanításához
szükséges tantervi és szakmódszertani
tudással.

Fogalomhasználata pontos, következetes.

Fogalomhasználata pontos, következetes.

Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső
kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi
koncentrációt).

Kihasználja a kliens egyedi jellemzői
közötti (belső) és a támogató társas
környezet erőforrásai közötti (külső)
kapcsolódási lehetőségeket.

A szaktárgy tanítása során képes építeni a
tanulók más forrásokból szerzett tudására.

A szaktárgy tanítása során képes építeni a
tanulók más forrásokból szerzett tudására.

A rendelkezésére álló tananyagokat,
eszközöket – a digitális anyagokat és
eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és
megfelelően használja.

A rendelkezésére álló tananyagokat,
eszközöket – a digitális anyagokat és
eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és
megfelelően használja.

A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek
megfelelő, változatos oktatási módszereket,
taneszközöket alkalmaz.

A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek
megfelelő, változatos oktatási
módszereket,fejlesztő eszközöket alkalmaz.

Tanítványait önálló gondolkodásra, a

Tanítványait önálló döntéshozatalra, önálló

Szakszolgálati munkájában felhasználja
szaktudományos ismereteit, ezekből a
beavatkozás jellegének megfelelően válogat.
Elméleti tudását képes a gyakorlatban a
kliensek igényeinek, szükségleteinek
megfelelően használni. Szaktudományának
ismerete mellett rendelkezik pedagógiai,
didaktika ismeretekkel, amelyeket felhasznál
munkájában. Változatos módszereket,
eszközöket, szükség szerint digitális
tananyagokat alkalmaz.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés

tanultak alkalmazására neveli.

cselekvésre, a tanultak alkalmazására,
valamint az egészséges életvitelre neveli.

Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati
alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.

Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati
alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.

Tanítványaiban kialakítja az online
információk befogadásának,
feldolgozásának, továbbadásának kritikus,
etikus módját.

Tanítványaiban kialakítja az online
információk befogadásának,
feldolgozásának, továbbadásának kritikus,
etikus módját.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok,
tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok,
tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
A szakszolgálati folyamatokban
megvalósuló tevékenységeit azok célja, a
kliens állapota szerint tervezi. Képes a
megvalósulási folyamatot, illetve saját
tevékenységét reflektíven követni. Tervező
munkájában a tanulási-tanítási folyamatot
tematikusan és órákra bontottan is tervezi.
Módszerei változatosak, a tanulói
aktivitásra építettek.

A célok tudatosításából indul ki. A célok
meghatározásához figyelembe veszi a
tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai
programját.

A célok tudatosításából indul ki. A célok
meghatározásához figyelembe veszi a
tantervi előírásokat, az intézmény
pedagógiai programját. A tanulók speciális
igényeit.

Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulásitanítási (tematikus) egységekre és órákra
bontva is megtervezi.

Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulásitanítási (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.

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.

Célszerűen használja a digitális, online
eszközöket.

Célszerűen használja a digitális, online
eszközöket.

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

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

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés

A tanulók tevékenységét, a tanulási
folyamatot tartja szem előtt.

A tanulók tevékenységét, a tanulási
folyamatot tartja szem előtt.

Használja a szociális tanulásban rejlő
lehetőségeket.

Használja a szociális tanulásban rejlő
lehetőségeket.

Alkalmazza a differenciálás elvét.

A tanulást támogató környezetet teremt,
például a tornaterem elrendezésével, az
eszközök használatával

Tudatosan törekszik a tanulók motiválására,
aktivizálására.

Tudatosan törekszik a tanulók motiválására,
aktivizálására.

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak
megfelelő stratégiákat, módszereket,
taneszközöket.

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak
megfelelő stratégiákat, módszereket,
taneszközöket.

Többféle módszertani megoldásban
gondolkodik.

Többféle módszertani megoldásban
gondolkodik.

Terveit az óra eredményessége függvényében Terveit az óra eredményessége
felülvizsgálja.
függvényében felülvizsgálja.
3. kompetencia: A tanulás támogatása

3. A tanulás támogatása
Képes a tanulók tanulási folyamatának
támogatására. A tanulás belső, külső
feltételeinek megteremtésére, a tanulók
fizikai, érzelmi állapotának
figyelembevételére, a visszajelzés motiváló
hatásainak kihasználásra. Speciális
eszközökkel, módszerekkel támogatja
tanulói önálló tanulását.

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

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

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai,
Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai,
érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik érzelmi állapotát, és szükség esetén
változtatni előzetes tanítási tervein.
igyekszik változtatni előzetes tanítási
tervein.
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli
légkört alakít ki, ahol minden tanuló
hibázhat, mindenkinek lehetősége van a
javításra.

Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli
légkört alakít ki, ahol minden tanuló
hibázhat, mindenkinek lehetősége van a
javításra.

A tanulást támogató környezetet teremt

A tanulást támogató környezetet teremt
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés

például a tanterem elrendezésével, a
taneszközök használatával, a diákok
döntéshozatalba való bevonásával.

például a tornaterem elrendezésével, az
eszközök használatával

Megfelelő útmutatókat és az önálló
tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket
biztosít a tanulók számára, pl. webes
felületeket működtet, amelyeken
megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó
útmutatók és a letölthető anyagok.

Megfelelő útmutatókat és az önálló
tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket
biztosít a tanulók számára, pl. webes
felületeket működtet, amelyeken
megtalálhatók a különböző betegségekhez
tartozó korrekciós gyakorlatsorok és
ezekhez tartozó útmutatók, továbbá
letölthető anyagok.

Kihasználja a tananyagban rejlő
lehetőségeket a tanulási stratégiák
elsajátítására, gyakorlására.

Kihasználja a tananyagban rejlő
lehetőségeket a tanulási stratégiák
elsajátítására, gyakorlására.

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az
önálló ismeretszerzés, kutatás igényét.
Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök
hatékony használatára a tanulás
folyamatában.

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az
önálló ismeretszerzés, kutatás igényét, a
minőségi feladat-végrehajtás iránti igényt.

4. kompetencia: 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

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
Az egyéni beavatkozást gazdag módszertani
felkészültsége alapján a kliens szükségleteit
figyelembe véve valósítja meg. A
képességfejlesztést és a személyiségfejlődést
komplexen kezeli, helyt ad a személy
kezdeményezésének, elfogadja a hibázás
lehetőségét. Komplex
személyiségfejlesztésre törekszik, ismeri és a
fejlesztési folyamatban felhasználja a
tanulók egyéni jellemzőit, speciális
fejlesztési terveket készít számukra.
Csoportos foglalkozások esetén is szem előtt
tartja a tanuló egyéni fejlődési szükségletét.

Munkájában a nevelést és az oktatást

Munkájában a nevelést és az oktatást
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés

egységben szemléli és kezeli.

egységben szemléli és kezeli.

A tanulói személyiség(ek) sajátosságait
megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja
fel.

A tanulói személyiség(ek) sajátosságait
megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja
fel.

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

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

A tanuló(k) teljes személyiségének
fejlesztésére, autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.

A tanuló(k) teljes személyiségének
fejlesztésére, autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.

Felismeri a tanulók tanulási vagy
személyiségfejlődési nehézségeit, és képes
számukra segítséget nyújtani vagy más
szakembertől segítséget kérni.

Felismeri a tanulók tanulási vagy
személyiségfejlődési nehézségeit, és képes
számukra segítséget nyújtani vagy más
szakembertől segítséget kérni.

Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy
tanulócsoport számára hosszabb távú
fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket
hatékonyan meg is valósítja.

A gyógytestnevelés területétől eltérő, más
területen különleges bánásmódot igénylő
tanuló vagy tanulócsoport számára speciális
fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket
hatékonyan meg is valósítja.

Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni
szükségletekre és a tanulók egyéni
igényeinek megfelelő stratégiák
alkalmazására.

Csoportos foglalkozás esetén is figyel az
egyéni szükségletekre, és a tanulók egyéni
igényeinek megfelelő stratégiák
alkalmazására.

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási
folyamat részét kezeli, az egyéni megértést
elősegítő módon reagál rájuk.

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.

Az általános pedagógiai célrendszert és az
egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési
célokat egységben kezeli.

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli
saját gyakorlatában az egyéni bánásmód
megvalósítását.

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli
saját gyakorlatában az egyéni bánásmód
megvalósítását.
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés

5. kompetencia: A tanulói csoportok,
közösségek alakulásának segítése,
fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális
sokféleségre, integrációs tevékenység,
osztályfőnöki tevékenység

5. A tanulói csoportok, közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző
társadalmi-kulturális sokféleségre,
integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
A csoportos beavatkozások során képes a
társas kapcsolódás, az együttműködés
képességeinek fejlesztésére. Figyelembe
veszi az eltérő csoportos munkaformák
specialitásait, a résztvevő lehetőségeit, az
együttműködő, biztonságot adó
csoporthelyzetben. A csoportban felmerülő
problémákat az együttműködésre alapozva
hatékonyan kezeli. Tevékenységét az
együttműködés, altruizmus, nyitottság,
társadalmi érzékenység, más kultúrák
elfogadása jellemzi.

Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó
légkört teremt.

Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó
légkört teremt.

Tanítványait egymás elfogadására,
tiszteletére neveli.

Tanítványait egymás elfogadására,
tiszteletére neveli.

Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a
tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve
társadalmi hátteréből adódó sajátosságait.

Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a
tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve
társadalmi hátteréből adódó sajátosságait.

Az együttműködést támogató, motiváló
módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi
oktatás keretében, mind a szabadidős
tevékenységek során.

Az együttműködést támogató, motiváló
módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi
oktatás keretében, mind a szabadidős
tevékenységek során.

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok
megelőzésére törekszik, például
megbeszélések szervezésével, közös
szabályok megfogalmazásával, következetes
és kiszámítható értékeléssel.

Az iskolai, órai konfliktusok megelőzésére
törekszik, például megbeszélések
szervezésével, közös szabályok
megfogalmazásával, következetes és
kiszámítható értékeléssel.

A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat
felismeri, helyesen értelmezi és hatékonyan
kezeli.

A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat
felismeri, helyesen értelmezi és hatékonyan
kezeli.

A tanulók közötti kommunikációt,
véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók
vitakultúráját.

A tanulók közötti kommunikációt,
véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók
vitakultúráját.
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Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés

Értékközvetítő tevékenysége tudatos.
Együttműködés, altruizmus, nyitottság,
társadalmi érzékenység, más kultúrák
elfogadása jellemzi.

Értékközvetítő tevékenysége tudatos.
Együttműködés, altruizmus, nyitottság,
társadalmi érzékenység, más kultúrák
elfogadása jellemzi.

Az együttműködés, kommunikáció
elősegítésére online közösségeket hoz létre,
ahol értékteremtő, tevékeny, követendő
mintát mutat a diákoknak a digitális
eszközök funkcionális használatának terén.

Nem releváns

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés
változatos módszereit.

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés
változatos módszereit.

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

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok
és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
Képes a diagnosztikai és beavatkozási
tevékenység folyamatának, valamint a
folyamatban részt vevők fejlődésének
elemzésére, értékelésére. A kapott
eredmények alapján módosítja a folyamatot
a szakmaiság megtartása mellett, a kliens
fejlődése érdekében. A kapott eredmények
alapján képes saját tevékenységének
módosítására. Tevékenységéhez speciális
eszközöket használ, szükség szerint fejleszt.

Jól ismeri a szaktárgy tantervi
követelményeit, és képes saját
követelményeit ezek figyelembevételével és
saját tanulócsoportjának ismeretében
pontosan körülhatárolni, következetesen
alkalmazni.

Jól ismeri a szaktárgy tantervi
követelményeit, és képes saját
követelményeit ezek figyelembevételével és
saját tanulócsoportjának ismeretében
pontosan körülhatárolni, következetesen
alkalmazni.

Céljainak megfelelően, változatosan és nagy
biztonsággal választja meg a különböző
értékelési módszereket, eszközöket.

Céljainak megfelelően, változatosan és nagy
biztonsággal választja meg a különböző
értékelési módszereket, eszközöket.

A szaktárgy ismereteit és speciális
A tanulók fejlődését nyomon követő
kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, képességfelmérő teszteket készít, vagy
tudásszintmérő teszteket) készít.
sztenderdeket alkalmaz.
A tanulás támogatása érdekében az órákon
törekszik a folyamatos visszajelzésre.

A tanulás támogatása érdekében az órákon
törekszik a folyamatos visszajelzésre.

Visszajelzései, értékelései világosak,

Visszajelzései, értékelései világosak,
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Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés

egyértelműek, tárgyszerűek.

egyértelműek, tárgyszerűek.

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók
fejlődését segíti.

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók
fejlődését segíti.

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák
és módszerek alkalmazására törekszik,
amelyek elősegítik a tanulók önértékelési
képességének kialakulását, fejlesztését.

Pedagógiai munkájában olyan
munkaformák és módszerek alkalmazására
törekszik, amelyek elősegítik a tanulók
önértékelési képességének kialakulását,
fejlesztését.

Önállóan képes a tanulói munkák
értékeléséből kapott adatokat elemezni, az
egyéni, illetve a csoportos fejlesztés
alapjaként használni, szükség esetén
gyakorlatát módosítani.

Önállóan képes a tanulói munkák
értékeléséből kapott adatokat elemezni, az
egyéni, illetve a csoportos fejlesztés
alapjaként használni, szükség esetén
gyakorlatát módosítani.

7. kompetencia: Kommunikáció és
szakmai együttműködés,
problémamegoldás

7. Kommunikáció és szakmai
együttműködés, problémamegoldás

Kommunikációját minden partnerrel a
kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.

Kommunikációját minden partnerrel a
kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.

A kapcsolattartás formái és az
együttműködés során használja az
infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

A kapcsolattartás formái és az
együttműködés során használja az
infokommunikációs eszközöket és a
különböző online csatornákat.

Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető,
a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése
érdekében.

Nyitott a szülő, a tanuló, az
intézményvezető, a kollégák, a
szaktanácsadó, a speciális információkkal
rendelkező iskola-egészségügyi és
testnevelő kollégák visszajelzéseire,
felhasználja őket szakmai fejlődése

Kommunikációja megfelel a partner
kognitív és érzelmi állapotának, aktuális
jellemzőinek, valamint a kontextusnak.
Képes a kommunikációja során a kliens
érdekeinek védelmére. Kommunikációjában
konstruktívan fogadja a klienssel
kapcsolatban álló más érintettek, szülők,
pedagógusok visszajelzéseseit, ezeket képes
beépíteni mind a klienssel való szakmai
munkába, mind a saját szakmai fejlődésébe.
Szakmai szervezetekben kommunikációja
kezdeményező, az ágazaton belül és az
ágazatok közötti esetekben egyaránt.
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Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés
érdekében.

A diákok érdekében önállóan, tudatosan és
kezdeményezően együttműködik a
kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai
partnerekkel, szervezetekkel.

A diákok érdekében önállóan, tudatosan és
kezdeményezően együttműködik a
kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai
partnerekkel, az iskola-egészségügyi és
testnevelő kollégákkal, szervezetekkel.

A megbeszéléseken, a vitákban, az
értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai
álláspontját, a vitákban képes másokat
meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.

A megbeszéléseken, a vitákban, az
értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai
álláspontját, a vitákban képes másokat
meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.

Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott
feladatait, problémáit önállóan, a szervezet
működési rendszerének megfelelő módon
kezeli, intézi.

Iskolai tevékenységei során
felmerülő/kapott feladatait, problémáit
önállóan, a szervezet működési
rendszerének megfelelő módon kezeli,
intézi.

A szakmai munkaközösség munkájában
kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik pedagógustársaival
különböző pedagógiai és tanulásszervezési
eljárások (pl. projektoktatás, témanap,
ünnepség, kirándulás) megvalósításában.

A szakmai munkaközösség munkájában
kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Együttműködik pedagógustársaival
különböző pedagógiai és tanulásszervezési
eljárások (pl. projektoktatás, témanap,
ünnepség, kirándulás) megvalósításában.

A tanuláshoz megfelelő, hatékony és nyugodt A tanuláshoz megfelelő, hatékony és
kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.
nyugodt kommunikációs teret, feltételeket
alakít ki.
Munkája során érthetően és pedagógiai
céljainak megfelelően kommunikál.

Munkája során érthetően és pedagógiai
céljainak megfelelően kommunikál.

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és
egymás közötti kommunikációjának
fejlődését.

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és
egymás közötti kommunikációjának
fejlődését.
Együttműködő csoportot alkot a szülőkkel,
az iskola-egészségügyi munkatársakkal és a
pedagógus kollégákkal.
Tiszteletben tartja más szakterületek
szakembereinek kompetenciáját.
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Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai 8. Elkötelezettség és szakmai
felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Elhivatottság, a kliensek iránti
elkötelezettség, a folyamat valamennyi
szereplője és önmaga iránti felelősség
jellemzi. Képes az önelemzésre, a saját és a
környezet erőforrásainak célszerű, etikus
felhasználására − elkötelezett pedagógiai
tevékenysége folyamatos fejlesztése mellett.
Szakterülete fejlődését követi, eredményeit
felhasználja napi munkájában. Intézményen
belüli és azon kívüli kapcsolatai támogatják
szakmai fejlődését.
Tisztában van szakmai felkészültségével,
személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Tisztában van szakmai felkészültségével,
személyiségének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan
elemzi és fejleszti.

Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan
elemzi és fejleszti.

Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját.

Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját.

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a
pedagógia tudományára vonatkozó legújabb
eredményekről, kihasználja a továbbképzési
lehetőségeket.

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és
a pedagógia tudományára vonatkozó
legújabb eredményekről, kihasználja a
továbbképzési lehetőségeket.

Munkájában alkalmaz új módszereket,
tudományos eredményeket.

Munkájában alkalmaz új módszereket,
tudományos eredményeket.

Rendszeresen tájékozódik a digitális
tananyagokról, eszközökről, az
oktatástámogató digitális technológia
legújabb eredményeiről, konstruktívan
szemléli felhasználhatóságukat.

Rendszeresen tájékozódik a digitális
tananyagokról, eszközökről, az
oktatástámogató digitális technológia
legújabb eredményeiről, konstruktívan
szemléli felhasználhatóságukat.

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az
intézményen kívül is.

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az
intézményen kívül is.

Részt vesz intézményi innovációban,
pályázatokban, kutatásban.

Részt vesz intézményi innovációban,
pályázatokban, kutatásban.
Folyamatos kapcsolatot tart azokkal a
szakmai szervezetekkel, amelyek szakmai
konzultációt és fejlődést elősegítő
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Az Útmutató indikátorai

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat szakterületi
indikátorai
gyógytestnevelés
programokat szerveznek.
A segítő kapcsolat hitelességének
fenntartása érdekében gondot fordít saját
mentálhigiénés állapotának karbantartására.
Munkáját úgy végzi, hogy az megfeleljen a
szakképzettségére és szakterületére
vonatkozó szakmai etikai kódex
előírásainak.
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III. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a
minősítési eljárásban a résztvevőket?
A minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a bizottság a jelentkezett kompetenciáinak fejlettségét
állapítja meg, a kapott dokumentumok és személyes tapasztalatok alapján. A szakszolgálatok esetében
is figyelembe veszi a pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében kapott adatokat, valamint az intézményi
önértékelésnek a pedagógusra, szakemberre vonatkozó részét.

A)

A minősítővizsga és a minősítési eljárás tartalmi elemei, amit
értékelnek a minősítővizsgán, illetve a minősítési eljárásban

1. Az e-portfólió és ennek védése
2. Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, akkor 2 óra/foglalkozás
meglátogatása. Amennyiben nem, akkor az alábbiakban részletezett reflektív értékelő interjú.
3. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a tanfelügyelőnek a szakemberre vonatkozó
megállapításai.
4. Az intézményi önértékelésnek a szakemberre vonatkozó megállapításai.
A szakszolgálat egyes területein a tevékenység jellege nem teszi lehetővé a vizsgálat, a fejlesztő
vagy terápiás foglalkozások látogatását, azokon külső személy jelenlétét. A kliens személyiségének
védelme, a vele kapcsolatban lévő szakemberek titoktartási kötelezettsége, a szakmai etikai szabályok
betartása nem engedi meg megfigyelő személy jelenlétét.
Ha nincs lehetőség óra/ foglalkozás látogatására, akkor a reflektív értékelő interjú alapján történik a
minősítés. Tehát a reflektív értékelő interjú az óra/foglalkozás látogatásának értékelését váltja ki.
Választható a reflektív értékelő interjú a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és
gondozás, a szakértői bizottsági tevékenység, a logopédiai ellátás, a konduktív pedagógiai ellátás, a
nevelési tanácsadáson belül a fejlesztő pedagógiai tevékenység körében. Kötelező a reflektív értékelő
interjú alkalmazása a nevelési tanácsadás pszichológiai tevékenység, a továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás és a tehetséggondozás szakterületeken.
A fenti területeket ellátó szakemberek az e-portfólióba feltöltött dokumentumok közül az
óra/foglalkozás látogatását kiváltó értékelésre 2 feltöltött dokumentumot jelölhetnek meg. A reflektív
értékelő interjú a szakértő II. választása alapján csak az egyik dokumentumra vonatkozóan történik.
Választható dokumentumok:
a) egyéni esettanulmány
b) csoportos esettanulmány
c) szakértői vélemény
d) konzultációs esettanulmány
e) fejlesztés/terápia/tanácsadás, konzultáció terve, mely legalább négy egymással összefüggő
ülés/foglalkozás/tanácsadás, konzultáció leírását tartalmazza
A szakértő II. bizottsági tag, akinek a végzettsége azonos a minősítési eljárásban részt vevő kolléga
végzettségével, felveszi a minősítési folyamat résztvevőjével a reflektív értékelő interjút. Az interjú
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Útmutatóban javasolt kérdései mellett az értékelésre jelölt dokumentum áttanulmányozását követően
újabb kérdések megfogalmazására jogosult a látogató bizottsági tag. Az interjú alapvető kérdéstípusai
az Útmutatóban az értékelést segítő szempontsorok között találhatóak.
Az interjú lefolytatására a portfólió védésével egyidejűleg kerül sor az alábbiak szerint. Az interjú
időtartama 90-100 perc, ami kétszemélyes zavartalan helyzetben folyik a szakértő II. és az érintett
kolléga között. Az interjúról írásbeli emlékeztető készül, amely alapja az értékelés 20%-nyi, - a
többségi pedagógusnál az óramegfigyelés és elemzés alapján - megszerezhető pontértéknek. A tartalmi
elemek indikátorok szerinti értékelése a szakértő II. feladata, ennek eredményéről beszámol a bizottság
többi tagjának.
A nyolc pedagóguskompetencia indikátorait a megfelelő szintek (sztenderdek) szerint fogják
értékelni a következő területeken:
 Felkészülés a vizsgálatra, fejlesztésre, terápiára, tanácsadásra, tervezés.
 Tanulási - nevelési tevékenység A klienssel foglalkozás tevékenységeinek közvetett értékelése,
azokban az esetekben, ahol nem lehetséges óra/foglalkozáslátogatás, az értékelés a reflektív
értékelő interjú alapján történik.
 A pedagógus reflexiója saját tervezési és diagnosztikai, fejlesztő, terápiás tevékenységére.
Az indikátorok fejlettségét ezen szempontok mentén vizsgálja a bizottság, az erről készült
visszajelzést, amely tartalmazza az erősségeket, illetve a fejlesztendő területeket, írásban kapja meg a
pedagógus.

B)

A minősítővizsgát és a minősítési eljárást a minősítőbizottság
folytatja le

A bizottság három főből áll.
Elnöke a kormányhivatal által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői
névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen
szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt, és
eredményes vizsgát tett.
Tagjai a gyakornoki minősítővizsga esetén valamely pedagógusképző, pszichológus esetében
bölcsészettudományi felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorló intézményének legalább
Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti
felkészítésben vett részt, továbbá a pedagógust alkalmazó szakszolgálati/ köznevelési intézmény
vezetője vagy az általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői megbízással
rendelkező alkalmazott.
Tagjai a minősítési eljárás esetén a kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői
névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen
nyilvántartott szakértő.
Mind a minősítővizsga, mind a minősítési eljárás keretében a szakértő II.-nek az eljárásra
jelentkezettel azonos szakvégzettséggel kell rendelkeznie. (Megfelelő szakos gyógypedagógus,
logopédus, pszichológus.)
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A minősítési eljárás tartalmi eleme

Az eljárás során az értékelés a táblázatban jelzett tartalmak, illetve %-ban megadott súlypontok alapján
történik.
Pedagógus I., Pedagógus II.

1.

A

B

Az értékelés elemei

%

A pedagógus, szakszolgálati szakember teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió
értékelése

50

A portfólióvédés értékelése

2.

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása a pedagógus által
vezetett foglalkozás értékelése.
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, reflektív
interjú lefolytatása történik.

20

Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
3.

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos
pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai

30

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése
Mesterpedagógus, Kutatótanár
A

B

Az értékelés elemei

%

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése
A portfólióvédés értékelése
1.

Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői, tagintézmény vezetői, koordinátori
tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység,
pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat
bemutatása a portfólióban, szakmai protokollok készítése, intézményen kívüli
szakmai tevékenységek fejlesztése, irányítása.

50

Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban

2.

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus
által vezetett foglalkozás értékelése.
Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, reflektív
interjú lefolytatása történik.

20

Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
3.

Az országos
tapasztalatai

pedagógiai-szakmai

ellenőrzés

során

látogatott

foglalkozások

30

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése
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D)

Pedagógiai szakszolgálat

A minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való jelentkezés

A jelentkezés tartalmi és formai elemei megegyeznek az Útmutatóban leírtakkal. Az eljárás
fenntartótól függetlenül érinti a köznevelési intézményekben, szakszolgálatokban közalkalmazotti
vagy munkaviszonyban foglalkoztatottakat. Az eljárás során az Útmutatóban megadott jogszabályokon
túl az eljárásrend során figyelembe kell venni az alábbiakat:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
15/2006. (IV. 3.) OM-rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeiről (ebben van a gyógypedagógus-képzés)
Az eljárásrend lépései mindkét folyamatban megegyeznek a többségi pedagógusoknál leírtakkal a
jelentkező, a szakértő és az intézményvezető esetében. Eltérés a helyszíni tevékenységeknél adódik.
Az óra/foglalkozás látogatása, illetve annak elemzése helyett, - a korábbiakban leírt módon
választható, illetve kötelező elemként a feltöltött és kiválasztott dokumentumhoz kapcsolódó reflektív
értékelő interjú lefolytatása jelenik meg, amelyen a szakértő II. vesz részt. A szakértő II.
végzettségének, szakképzettségének meg kell egyeznie a minősítővizsgára vagy minősítési eljárásra
jelentkezett szakember végzettségével, szakképzettségével. A minősítési eljárás során a bemutató
kiegészül a szakmai életútra vonatkozó elemekkel, melyben kiemelt jelentőségű a kliensekkel végzett
egyéni, illetve csoportos szakterületi tevékenység. A portfólió dokumentumainál leírt titoktartási,
személyiségjogokhoz fűződő etikai kötelezettségeket mindenfajta prezentáció során be kell tartani!

E)

Az értékelés eljárásrendje

Az eljárásrend az Útmutatóban leírtaktól az alábbiakban tér el, illetve módosul.
A szakértő II. feladata módosulhat akkor, ha a minősítővizsgán, illetve minősítési eljárásban részt
vevő szakember szakterületi tevékenységének tartalma miatt az óra/foglalkozás nem látogatható.
Amennyiben az óra/foglalkozás látogatásának nincs akadálya, az Útmutatóban leírtak szerint folyik a
minősítési eljárás. Ha nem történhet óra-/foglalkozáslátogatás, a szakértő II. a fentiekben részletezett
dokumentum elemzését végzi el, illetve lefolytatja a reflektív értékelő interjút. Az összegző értékelés
eltérést nem tartalmaz, az adott szakszolgálati területre meghatározott kompetenciák tartalmára,
indikátoraira és a meghatározott kompetenciák számára vonatkozik.
Vannak olyan kompetenciaterületek, melyek az egyes szakszolgálati területre vonatkozón nem
relevánsak, azokhoz indikátor nem rendelhető!
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IV. A kompetenciák értékelése az e-portfólió és
annak védése alapján
A)

Az e-portfólió elemei

Az Útmutató tartalmazza a pedagógiai e-portfólió elemeit. Az ott leírtakat az alábbi eltéréssel kell a
szakszolgálatban dolgozó szakembereknek feltölteni.
Az első táblázat a kötelezően feltöltendő alapdokumentumokat nevesíti az egyes területekhez,
szakemberekhez kapcsolódóan.
A második táblázat bemutatja a szabadon választható dokumentumokat. A táblázat azt is
tartalmazza, hogy az egyes dokumentumok vélelmezhetően mely kompetenciaterület megítéléséhez
tartalmaznak információt. A minősítő szakértők számára megengedett, hogy a megismert
dokumentumok tartalmát más kompetenciaterületek indikátorainak megítélésében is figyelembe
vegyék. A táblázat arra vonatkozóan is tartalmaz információt, hogy az egyes dokumentumok mely
szakterületi tevékenység esetében lehetnek relevánsak. Azonban ez az információ is csak tájékoztató
jellegű.
A jelöltnek lehetősége van ezektől eltérő dokumentumok feltöltésére is, hiszen pályája korábbi
szakaszában más nevelési-oktatási területeken is szerezhetett tapasztalatot, más tevékenységekkel is
tudja kompetenciái fejlettségét igazolni.
A dokumentumok számára és mennyiségére való javaslatok azonosak a többségi pedagógusoknál
leírtakkal. Amennyiben a jelentkező több szakszolgálati területen is ellát feladatot, akkor a magasabb
óraszámban ellátott terület szempontjai szerint kell jelentkeznie.

A portfólió értékelése, amire részben előzetesen, részben a védést követően kerül sor, a nyolc
kompetenciaterület indikátorai alapján az alábbiak szerint történik.
A használt N. é., nem jellemző, kevéssé jellemző, többnyire jellemző és jellemző kifejezések
jelentése a következő:
N. é.: Az adott indikátor nem értelmezhető az e-portfólió dokumentumai alapján.
0 = nem jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés nem támasztják alá azt,
hogy a pedagógus munkájában az indikátorral leírt viselkedés megjelenik.
1 = kevéssé jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus
munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése esetleges, illetve a pedagógus
reflexiói alapján kevéssé tudatos.
2 = többnyire jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a
pedagógus munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése meghatározóan
kimutatható, bár nem következetes és állandó, és a pedagógus reflexiói alapján a viselkedés
tudatos.
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3 = jellemző: A pedagógus e-portfóliójának dokumentumai és a védés alapján a pedagógus
munkájában az adott indikátorban leírt viselkedés megjelenése következetes, állandó, és
alkalmazása a pedagógus reflexiói alapján tudatos.
Az indikátorokra adott pontértékek összegét a kompetenciaterület indikátorszámával elosztva
megkapja az adott kompetenciaterület nyers pontértékét, amelyet az Útmutató táblázata alapján válthat
át a kompetenciaterületet minősítő 1-5 közötti értékre.

1.) Feltöltendő alapdokumentumok a szakszolgálati területeken
Szakszolgálati területek

Feltölthető 10 dokumentum típusának
megoszlása

Gyógytestnevelés

10 db óraterv

fejlesztő nevelés
konduktív pedagógia
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozás
logopédiai ellátás (terápia)
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
logopédiai ellátás (prevenció)
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

7 db egymás követő foglalkozásról terápiás
óraterv feltöltése és
3 db egyéni fejlesztési terv feltöltése, melyek
egyenként legalább 3 hónapos időszakot fognak
át

3 db esettanulmány egyéni beavatkozásról és
7 db egymástól független egyéni/csoport
vizsgálat egy ülésének bemutatása

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

nevelési tanácsadás (pszichológia, fejlesztő
pedagógia)

szakértői bizottsági tevékenység, logopédiai
vizsgálat
(megyei/országos/tankerületi szakértői bizottságban
diagnosztikus feladatot ellátó szakember
választhatja)

3 db esettanulmány egyéni beavatkozásról és
7 db egymást követő, beavatkozást érintő
egyéni/csoport foglalkozás-/üléstervének és
megvalósulásának bemutatása
10 db eredeti, lehetőleg különböző
vizsgálatokat leíró szakértői vélemény feltöltése
a kliensre vonatkozó személyes adatok
törlésével
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2.) Javaslat az e-portfólió kiegészítő dokumentumaira
A. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás
és gondozás,
B. fejlesztő nevelés,
C. szakértői bizottsági tevékenység,
D. nevelési tanácsadás,
E. logopédiai ellátás,
KOMPETENCIA

DOKUMENTUM
TÍPUSA

F.
G.
H.
I.
J.

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
konduktív pedagógiai ellátás,
gyógytestnevelés,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
KINEK JAVASOLT

JAVASOLT DOKUMENTUM
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strukturált problémaelemzéssel, oksági összefüggések feltárásával
fejlesztő/ terápiás/tanácsadó (counseling)/konzultációs/ konfliktuskezelési
beavatkozási tervezet vagy diagnosztikus tervezet.

1.

egy ülésre
vonatkozó
felmérés,
tanácsadás
egy ülésre
vonatkozó
felmérés,
tanácsadás
szakterületi
vélemény

1.

szakterületi
vélemény

Egyéni állapotfelmérés eredményét összefoglaló szakterület-specifikus
vélemény.

1.

szakterületi
vélemény

Csoportos állapotfelmérés eredményét összefoglaló szakterület-specifikus
vélemény

eszközfejlesztés

Közvetlen ellátási intézményi környezetben, tankerület más
intézményeiben, tankerületen kívül, oktatóként akkreditált képzésen
megtartott előadás diáinak prezentálása reflexiókkal.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Saját vezetésű szakterület-specifikus szakmai konzultációs csoport
vezetésének, szemléletének, módszertanának elemző bemutatása. Reflexiók

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.

1.

1.

1.

konzultációs
esettanulmány

Szakértői, orvosi diagnózist kiegészítő pedagógiai, gyógypedagógiai
vizsgálatok bemutatása, választásuk indoklása, dokumentálása.

X

Kontroll- vagy felülvizsgálatra összeállított pedagógiai vélemény, a
beavatkozás hatás- és eredményességmérésével alátámasztva.
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KOMPETENCIA

DOKUMENTUM
TÍPUSA

JAVASOLT DOKUMENTUM

eszközfejlesztés

2.

3.
3.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Fejlesztő/ terápiás/tanácsadó (counseling)/konzultációs/
konfliktuskezelési/diagnosztikus folyamat tervezése, grafikus folyamatábra
és folyamatleírás részletes kifejtése.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

A pedagógus által tartott óra/foglalkozás egy részletének videofelvétele
Reflexió: a felvett óra elemzése.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

szakmai,
szakma- és
ágazat közötti
együttműködés
esettanulmánya
eszközfejlesztés

Résztvevőként vagy csoportvezetőként egy oktatási-nevelési intézmény
egészére vonatkozó problémaspecifikus/ prevenciós programtervezet
leírása, bemutatása, reflexiók.

X

X

Saját fejlesztésű feladatlap, IKT-tananyag bemutatása.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

A szakterülethez tartozó linkgyűjtemény, min. 5, max. 10 db, rövid
értékeléssel, ajánlással

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

Tanulási és teljesítményproblémák SNI /BTM szakértői vélemény előtti
preventív szintű felismerésének leírása a szakterületi/specifikus protokollal
összhangban, illetve a protokoll továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat

3.

3.

3.

KINEK JAVASOLT
A

2.

2.

Pedagógiai szakszolgálat

egy
ülésre/alkalomra
vonatkozó
megvalósult
stb.)
szakmai,
szakma- és
ágazat közötti
együttműködés
esettanulmánya

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tanulási tanácsadás diáknak tanulási/teljesítményproblémához kapcsoltan.
Reflexiók.

Mentori/ szakmai gyakorlatvezetői munka bemutatása legalább fél éves
időtartamban legalább egy fő gyakornokkal, illetve szakemberjelölttel,
reflexiók

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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X

X

X

X

X

X

X

75

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

KOMPETENCIA

4.

4.
4.
5.
6.
6.
6.
6.

6.

6.

DOKUMENTUM
TÍPUSA

Pedagógiai szakszolgálat

KINEK JAVASOLT

JAVASOLT DOKUMENTUM

terápiás óraterv, A kliens igényeihez, szükségleteihez illeszkedő belső- és külső környezeti
foglalkozási terv feltételeket biztosító beavatkozási terv készítése, a módszerek, eljárások
erőforrások és kockázatok áttekintésével.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

Segédanyagok szülők számára, az egyes diagnosztikai kategóriákba tartozó
kliensek fejlődési, fejlesztési lehetőségei

eszközfejlesztés

Tehetségek azonosítására fejlesztett, összeállított vizsgálati eszközök
bemutatása, a tapasztalatokra való reflektálással.

konzultációs
esettanulmány

Konzultáció vagy konzultációs folyamatelemző leírása (szülő/pedagógus).
Reflexió:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

Szakterületi protokoll adaptációja, hiányterületi, specifikus protokoll
készítése, helyi bevezetésének, adaptálásának tervezete.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

Adott pedagógiai szakszolgálati tevékenységhez kidolgozott értékelési
rendszer bemutatása, a kliens állapotának, változásának mérésére.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

Tartós megfigyelés-, célzott eseti megfigyelés szempontjainak kidolgozása
az állapotfelmérési/diagnosztikus folyamat elősegítésére.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

A kliensek fejlődésének személyre szabott értékelése pl. félév vagy év
végén. Az értékekés szempontjai, az eljárás leírása.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

egyéni
fejlesztési terv

Egy kliens egyéni fejlesztési terve, a kliens profiljával együtt, és a
fejlesztés során elért eredmények dokumentálása, kliens munkák, elért
eredmények.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

A szakterületi tevékenységhez vagy tanításához kapcsolódó, a pedagógus
által fontosnak és jónak tartott nyomtatott források felsorolása, minimum 5,
maximum 10 db, értékeléssel, ajánlással

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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KOMPETENCIA

DOKUMENTUM
TÍPUSA

eszközfejlesztés
6.
eszközfejlesztés
6.
eszközfejlesztés
6.

Pedagógiai szakszolgálat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A pedagógus által olvasott és fontosnak ítélt szakcikk, könyv rövid
ismertetetése és reflexiók. (Miért tartja fontosnak/érdekesnek az adott
könyvet/ cikket?)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kipróbált eszköz leírása, bemutatása a partner elégedettségméréséhez az
adott szakszolgálati tevékenységi területen. Reflexiók, etikai problémák
elemzése.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kvantitatív eljáráson alapuló eszköz bemutatása a szakterületi szakmai
munka számszerű és szöveges értékeléséhez, minősítéséhez. Reflexiók,
etikai problémák elemzése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szakmai, szakmaközi, ágazatok közötti együttműködés, partnerkapcsolatok
és hálózati együttműködés leírása.

7.

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

7.

esetmegbeszélő
munka

Esetmegbeszélő csoportok kialakítása, működtetése többségi pedagógusok
számára az iskolapszichológus támogatásával. Reflexiók.

7

egy ülésre
vonatkozó
felmérés,
tanácsadás

Tehetség-tanácsadás a klienseknek, illetve szüleiknek, pedagógusaiknak.
Önreflexió.

eszközfejlesztés

Jó gyakorlat adaptálása, az erőforrások és más feltételek
figyelembevételével.

7.

KINEK JAVASOLT

JAVASOLT DOKUMENTUM

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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KOMPETENCIA

DOKUMENTUM
TÍPUSA

Pedagógiai szakszolgálat

KINEK JAVASOLT

JAVASOLT DOKUMENTUM
Pedagógus-pedagógus együttműködés tartalmának bemutatása, a
beavatkozási hatásrendszer erősítése érdekében.

7.

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

7.

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

Referenciaintézménnyé válásban a speciális egyéni részvétel bemutatása
esettanulmányi formában, hivatkozással, illetve igazoló dokumentumokkal,
- reflexiók.

Szakmai rendezvény rövid leírása, dokumentálása, az esemény
szervezésében betöltött szerepének bemutatása.

7.

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

7.

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

Szakmák közti esetkonzultációs team egyéves időtartamú összes ülésének
leírása, a szervezés, a részvétel, a csoportműködés és az etikai problémák
elemzése, reflexiókkal.

Szakszolgálati feladatok a tehetségpontokkal, tehetségtanácsokkal a
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása során

7

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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KOMPETENCIA

DOKUMENTUM
TÍPUSA

Pedagógiai szakszolgálat

KINEK JAVASOLT

JAVASOLT DOKUMENTUM
A

7

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

Szakszolgálatok és köznevelési intézmények együttműködése. Vizsgálatra,
kontrollvizsgálatra való felterjesztés, fejlesztések. Tanügy-igazgatási
dokumentumok

Együttműködési lehetőség kidolgozása az intézményfokok között a
tehetségek követése, a tehetség társadalmi hasznosulása érdekében

7.

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

Önsegítő csoportok megalakulásának támogatása a gondozott, fejlesztett
kliensek szüleinek esetében.

7

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

A szakmai közösségi- és az önfejlesztő lehetőségek bemutatása a közösségi
és egyéni tanulási utak tervezésével.

8.

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

Etikai meggondolások tükrében a pedagógiai szakszolgálati szereplők és
érdekek ütközésének megoldási módozatai.

8.

szakmai-,
szakma- és
ágazatközi
együttműködés
esettanulmánya

8.

esetmegbeszélő
munka

Esetmegbeszélő munkában való, legalább féléves részvétel tapasztalatainak
leírása. Reflexió.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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C

D

X

X

E
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J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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KOMPETENCIA

8.
8.
8.

DOKUMENTUM

Pedagógiai szakszolgálat

TÍPUSA

JAVASOLT DOKUMENTUM

eszközfejlesztés

KINEK JAVASOLT
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Szakmai publikációk, írások, kutatásban való részvétel, tankönyvírás stb. A
tevékenység bemutatása.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

Részvétel az intézményben folyó innovációban, pályázatokon Reflexió:
hogyan segítette ez a munka szakmai fejlődését.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

eszközfejlesztés

Szakterületi, illetve specifikus protokoll módosítását alátámasztó javaslat
esettanulmányi példával, reflexióval.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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3.) Dokumentumok feltöltése
A dokumentumok feltöltését sablonok segítik, amelyek támogatják a feltöltőt abban, hogyan és mi
szerepeljen az adott dokumentumban, továbbá segítséget adnak a reflexiók elkészítéséhez. A sablonok
használata nem kötelező, mindössze segítség a feltöltő számára.
A dokumentumok feltöltése során egységes fájltípusokat kell használni. Ezek típusa és ajánlott
terjedelme feltöltéskor a képernyőn megjelenik. A helyes feltöltési sorrendet az Útmutató 9. sz.
melléklete tartalmazza.
A regisztrációs nyomtatvány kitöltését követően formanyomtatvány áll rendelkezésére az Europass
típusú önéletrajz elkészítéséhez, valamint az eredetiségi nyilatkozat megtételéhez. Intézménye
bemutatáshoz, a szakmai életút értékeléshez használja az Útmutató szempontsorát.
Az alap- és kiegészítő dokumentumok feltöltését, valamint a reflexiók megírását segítik a
következő szempontsorok.
Alapdokumentumok feltöltését támogató sablonok:
 Óraterv
 Terápiás óraterv/ foglalkozási terv
 Szakértői vélemény
 Esettanulmány - egyéni beavatkozás
 Egyéni fejlesztési terv
 Egy ülésre alkalomra vonatkozó megvalósult felmérés (vizsgálat) vagy egyéni/csoport
tanácsadó foglalkozás
Kiegészítő dokumentumok feltöltését támogató sablonok:
 Szakmai-, szakma- és ágazatközi esettanulmány
 Szakterületi vélemény
 Eszközfejlesztés
 Konzultációs esettanulmány
 Csoportos esettanulmány
 Esetmegbeszélő munka
Egyéb segédletek:
 Szempontsor a reflexió készítéséhez
 Reflektív értékelő interjú kérdései
 Óra megfigyelési szempontok, megegyezőek az Útmutatóban találhatóval.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Dokumentumsablonok, szempontsorok
1.) Terápiás óraterv/foglalkozásterv

A terápiás fejlesztésbe bevont kliens/ellátott/tanuló neve: jelige, kitalált név.
A kliens/ellátott gyermek óvodai csoportja/tanuló évfolyama/osztályfoka/életkora.
A feltöltés feltételei:
a) 1 db, hozzávetőleg 45-60 perces terápiás foglalkozásról készül,
b) 7, egymást követő terápiás foglalkozás esetén 7 db készítendő,
c) nem tartalmaz megvalósítást, a reflexió sem vonatkozik megvalósulásra,
d) feltöltés PDF formátumban.
Útmutató a terápiás óraterv/foglalkozásterv elkészítéséhez:
A terápiás fejlesztés indoka: (szakvéleményben foglalt állapotjellemző, diagnózis megnevezése, tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, részletes megnevezésre példák: az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma, a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara,
alakfelismerési zavar, az egymásutániság felépítése nehézséget jelent,– vagy kiemelkedő képesség,
tehetség, az átlagosnál gyorsabb haladási sebesség – más is, több is megnevezhető).
A terápiás fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (orvosi/szakszolgálati szakvélemény,–
más is javasolható).
A terápiás fejlesztés formái és gyakorisága: (egyéni foglalkozás hetente egy órában, más forma és
gyakoriság is bevonható).
A terápiás fejlesztés hosszú távú céljai és főbb területei: (tevékenységi terület, képesség stb.)
A terápiás fejlesztéshez használt módszer(ek), eszközök:
(közvetlen, kliensre irányuló fejlesztés esetén: módszer- vagy területspecifikus képzésben
elsajátított, nevesíthető fejlesztő módszer, a képzést igénylő módszerhez tartozó eszközök, saját
készítésű fejlesztő eszközök, IKT-eszközök, más segédeszközök.
egyéni fejlesztéshez társuló indirekt szolgáltatás, konzultáció esetén:
pedagóguskonzultáció, - egyéni fejlesztéssel párhuzamos csoportos fejlesztése).

szülőkonzultáció,

A terápiás óra/foglalkozás célja: (a fejlesztendő attitűd[ök], készségek, képességek és az elérendő
fejlesztési szint megnevezése)
A terápiás óra/foglalkozás forgatókönyvének leírása:
fejlesztendő részterület megnevezése,
terápiás/fejlesztő feladat, eszköz neve,
részterületre fordított idő percekben,
célmódosítás és alternatív feladat megnevezése, ha túlságosan lassú vagy gyors elsajátítással
reagál a kliens- ez a lépéssor annyiszor ismétlődjön, amíg a teljes órakeret lehetővé teszi.
Megjegyzések: olyan észrevételek leírása, amelyeket a fenti szempontrendszer nem tartalmaz, de a
dokumentum feltöltője fontosnak tart.
a)
b)
c)
d)
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A terápiás óratervre/ foglalkozástervre vonatkozó reflexió elemei (feltöltése önálló/külön fileban):
1. Leírás: a problémahelyzet/pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban
megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt
a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió. Ezt akkor
alkalmazzuk, ha tervet készítünk.)

2.) Szakértői vélemény
Az állapotfelmérésbe vont kliens/ellátott/tanuló neve: jelige, kitalált név.
A kliens/ellátott gyermek óvodai csoportja/tanuló évfolyama/osztályfoka/életkora.
A feltöltés feltételei:
a) a szakértői vélemény nem lehet 1 évnél régebbi,
b) a szakértői véleménynek pedagógiai szakszolgálathoz tartozó szakértői bizottsági
tevékenység keretében kellett keletkeznie,
c) a szakértői vélemény személyi azonosításra alkalmas adatait úgy kell megváltoztatni, hogy a
személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, ez vonatkozik
a szülő/gondozó adataira is, ugyanakkor a problémák és a döntést befolyásoló adatok
megtalálhatók legyenek benne, intézményeket azonban szükséges megnevezni,
d) a szakértői vélemény formai és tartalmi elemei a szakszolgálatokra vonatkozó rendeletben,
valamint a rendeletet megalapozó szakértői bizottsági tevékenységet érintő szakterületi
protokollban van kifejtve, a szakértői vélemény feltöltőjének ez nyújt támpontot a minőségi
követelmények teljesítéséhez,
e) feltöltés PDF formátumban.
A szakértő véleményre vonatkozó reflexió elemei (feltöltése önálló/külön file-ban):
1. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a
dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt
a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A szakértői véleményírás előtti reflexió.)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
érdekelt felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni
a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.) ( Ezt akkor alkalmazzuk, ha általunk elkészített
szakértői véleményt elemzünk, illetve a szakértői véleményírásban való részvételünket,
részfeladatainkat elemezzük. Részfeladatok végzése esetén is szükséges a szakértői vélemény
teljes tartalmára adott reflexió.)
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3.) Egy ülésre/alkalomra vonatkozó, megvalósult felmérés (vizsgálat) vagy
egyéni/ csoport tanácsadó foglalkozás leírása
A felmérésbe (vizsgálatba) vagy tanácsadó foglalkozásba bevont kliens/ellátott/tanuló vagy csoport
neve: jelige, kitalált név.
A felmérésbe (vizsgálatba) vagy tanácsadó foglalkozásba bevont kliens/ellátott gyermek óvodai
csoportja/tanuló évfolyama/osztályfoka/életkora (csoport esetén átlagéletkor és a tagösszetétel
minimum-maximum kora években).
A feltöltés feltételei:
a) a feltöltött dokumentum nem lehet 1 évnél régebbi,
b) a dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell kapcsolódnia,
c) a dokumentumban a személyi azonosítás elkerülésére a személyes adatokat úgy kell
megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek
megfeleljen, ez vonatkozik a szülő/ gondozó adataira is, ugyanakkor a problémák és a döntést
befolyásoló adatok megtalálhatók legyenek benne, intézményeket azonban szükséges
megnevezni,
d) feltöltés PDF formátumban.
Útmutató az egy ülésre/alkalomra vonatkozó, megvalósult felmérés (vizsgálat) vagy
egyéni/csoport tanácsadó foglalkozás leírása
A felmérés/tanácsadó foglalkozás indoka: (a referáló személy státuszának megnevezése, a referált
probléma megnevezése).
A felmérés/tanácsadó foglalkozás hosszú távú céljai és főbb területei: (tevékenységi terület,
képesség stb.).
A felméréshez/tanácsadó foglalkozáshoz használt módszer(ek), eszközök:
(közvetlen, kliens(ek)re irányuló vizsgálat/tanácsadás esetén: módszer- vagy területspecifikus
képzésben elsajátított, nevesíthető felmérő módszer (pl. teszt, interjú), tanácsadási módszerek, a
képzést igénylő módszerhez tartozó eszközök, saját készítésű eszközök, IKT-eszközök, más
segédeszközök,
a kliensre irányuló felméréshez/tanácsadáshoz társuló indirekt szolgáltatás, konzultáció esetén:
szülőkonzultáció, pedagóguskonzultáció).
A felmérés/tanácsadó foglalkozás célja: (mit szeretnénk közvetlenül megtudni az
állapotfelmérésből, milyen attitűd(öke)t, készségeket, képességeket kívánunk befolyásolni a
tanácsadás révén).
A felmérés/ tanácsadó foglalkozás forgatókönyvének leírása:
a)
b)
c)
d)

a felmérési/ tanácsadási részterület megnevezése,
a felmérési/ tanácsadási feladat, eszköz neve,
részterületre fordított idő percekben,
célmódosítás és alternatív feladat megnevezése, ha alternatív módon reagál a kliens - ez a
lépéssor annyiszor ismétlődjön, amíg a teljes órakeret lehetővé teszi.
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A felmérés/tanácsadó foglalkozás megvalósulásának elemzése (a megvalósulást abból a
szempontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött céltól, a tapasztalatok alapján
javaslatok megfogalmazása).
Megjegyzések: olyan észrevételek leírása, amelyeket a fenti szempontrendszer nem tartalmaz, de a
dokumentum feltöltője fontosnak tart.
A felmérés (vizsgálat) vagy egyéni/csoport tanácsadó foglalkozásra vonatkozó reflexió elemei
(feltöltése önálló/külön file-ban):
1. Leírás: a problémahelyzet/pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban
megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt
a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió.)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
érdekelt felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni
a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió). (A felmérés/tanácsadó foglalkozás leírása
közben már kifejtett reflexiók a felmérés/tanácsadó foglalkozás külön megírandó reflexiójánál
felhasználhatók és megismételhetők, de újabb összerendezésben.)

4.) Esettanulmány
A kliens/ellátott/tanuló neve, akiről az esettanulmány szól: jelige, kitalált név.
A kliens/ellátott gyermek óvodai csoportja/tanuló évfolyama/osztályfoka/életkora.
A feltöltés feltételei:
a) az esettanulmány csak egyéni beavatkozásra/felmérésre vonatkozhat, csoportosra nem 1
b) beavatkozás esetén legalább 7 alkalom/ülés/foglalkozás megvalósult felmérés esetén legalább 3
alkalom megvalósult,
c) feltöltés PDF formátumban.
Útmutató az esettanulmány tartalmi elemeihez:
a) Az egyéni felmérés, beavatkozás indoka: (a referáló személy státuszának megnevezése, a
referált probléma megnevezése, a klienssel való első kapcsolatfelvétel módja).
b) Első interjú rövid bemutatása: az interjú rövid összegzése reflexiókkal.
c) Anamnézis (előtörténetre vonatkozó adatok) felvétele, leírása: (az élettörténet leírása úgy
történik, hogy az információkat egy vezérfonálra fűzzük fel, amely elvezethet a jelenlegi
probléma megértéséhez, - etikai követelmények szem előtt tartása fontos, - a személy és
gondozói, családja név szerint nem lehet az olvasó számára pontosan azonosítható, - ez annál
fontosabb, minél inkább súlyos problémák, pl. bántalmazás fordul elő az élettörténetben).

1

Kivéve az iskolában és óvodában dolgozó pszichológusokat, akikre munkájuk jellegéből adódóan a következő szempont
érvényes: Az óvodában, iskolában dolgozó pszichológusok esetében az egyéni esettanulmánynál előírt hét ülésbe a klienssel
történő közvetlen fogalakozás mellett beletartozhat a kliens problémájában érintett személyekkel (pl. szülők, pedagógusok)
folytatott konzultáció, illetve a kliens közvetlen társas környezetével (csoport, osztály) való foglalkozás is. – Az
esetleírásban az esettanulmány szempontsorának alpontjait értelemszerűen szükséges alkalmazni a gyerek/serdülő kliensre
és a vele kapcsolatban álló „a kliens problémájában érintett” szereplőkre.
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d) A felmérés/ beavatkozás célja, - volt-e terv a probléma okainak azonosítására, volt-e terv a
beavatkozás főbb lépéseire vonatkozóan?
e) A felméréshez/tanácsadó/terápiás foglalkozáshoz használt módszer(ek), eszközök:
(közvetlen, kliens(ek)re irányuló vizsgálat/tanácsadás/terápia esetén: módszer- vagy
területspecifikus képzésben elsajátított, nevesíthető felmérő módszer (pl. teszt, interjú),
tanácsadási/terápiás módszerek, képzést igénylő módszer esetén a módszerhez tartozó
eszközök, saját készítésű eszközök, IKT-eszközök, más segédeszközök, a kliensre irányuló felméréshez/tanácsadáshoz/terápiához társuló indirekt szolgáltatás,
konzultáció esetén: szülőkonzultáció, pedagóguskonzultáció).
f) A találkozások sorrendjében adjunk leírást az ülésekről - úgy, hogy az ülések tartalma,
története elkülöníthető legyen, - az ülések bemutatása tartalmazzon mintavétel jellegű leírást a
kliens és a segítő közötti interaktív kapcsolatról, akár fejlesztő eljárásról, nem verbális
elemeket magában foglaló terápiáról, vagy verbális elemekkel dolgozó tanácsadásról/terápiáról
legyen szó.
g) Az ülések leírása tartalmazzon reflexiót, - szándékaink, a kívánt cél elérése, csalódottság, öröm,
elégedettség, esetvezetéssel, viszont- áttétellel kapcsolatos érzelmek, gondolatok területéről
h) Összegzés, a felmérés/beavatkozás teljes folyamatára vonatkozó megvalósulás elemzése (a
megvalósulást abból a szempontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött
céltól, a tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása).
Megjegyzések: olyan észrevételek leírása, amelyeket a fenti szempontrendszer nem tartalmaz, de a
dokumentum feltöltője fontosnak tart.
Az esettanulmányhoz kapcsolódó reflexió elemei: (feltöltése önálló/külön file-ban):
1. Leírás: a problémahelyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a
dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt
a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (Az esetleírás közben már kifejtett reflexiók
az esettanulmány külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb
összerendezésben.)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
érdekelt felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni
a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.) (Az esetleírás közben már kifejtett reflexiók az
esettanulmány külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb
összerendezésben.)

5.) Egyéni fejlesztési terv

A fejlesztésbe bevont kliens/ellátott/tanuló neve: jelige, kitalált név.
A kliens/ellátott gyermek óvodai csoportja/tanuló évfolyama/osztályfoka/életkora.
A feltöltés feltételei:
a) az egyéni fejlesztési terv szakterületi ellátáshoz kapcsolódik,
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b) a tervezett fejlesztés időtartama három hónap (indokolt esetben a fejlesztési ciklus
szakterülettől függően változhat),
c) feltöltés PDF formátumban.
Útmutató az egyéni fejlesztési terv elemeire:
Az egyéni fejlesztés indoka: (szakvéleményben foglalt állapotjellemző, diagnózis megnevezése,
tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, részletes megnevezésre példák: az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma, a nagy és a finommozgás koordinációjának zavara,
alakfelismerési zavar, az egymásutániság felépítésének zavara, vagy kiemelkedő képesség, tehetség, az
átlagosnál gyorsabb haladási sebesség, más is, több is megnevezhető).
Az egyéni fejlesztés szükségessége azonosításának módja: (orvosi/szakszolgálati szakvélemény,
más is javasolható).
A fejlesztés területe: (tevékenységi terület, képesség stb.).
Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (egyéni foglalkozás, hetente egy órában, más forma és
gyakoriság is bevonható).
Az egyéni fejlesztéshez használt módszer(ek), eszközök:
(közvetlen, kliensre irányuló fejlesztés esetén: módszer- vagy területspecifikus képzésben
elsajátított, nevesíthető fejlesztő módszer, a képzést igénylő módszerhez tartozó eszközök, saját
készítésű fejlesztő eszközök, IKT-eszközök, más segédeszközök,
egyéni fejlesztéshez társuló indirekt szolgáltatás, konzultáció esetén:
pedagóguskonzultáció, - egyéni fejlesztéssel párhuzamos csoportos fejlesztés).

szülőkonzultáció,

A fejlesztés során elért eredmény mérésének, értékelésének eszközei: (sztenderdizált teszt, fejlődési
skála, viselkedési skála, saját kialakítású felmérő eszköz, IKT-alapú eszköz, más eszközök).
A fejlesztés 3 hónapos időtartamra vonatkozó, forgatókönyvszerű, foglalkozásokra bontott
tematikája, a fejlesztés megvalósulásának leírása.
Az egyéni fejlesztés eredménye vagy hiánya (a kliens kiinduló állapotjellemzői és a 3 hónappal
későbbi fejlesztett állapotjellemzői közötti eltérés, változás vagy annak hiánya, - lehetőleg mérésre
támaszkodva, - a pozitív, a negatív eredmény vagy a változás hiányának magyarázata).
Az egyéni fejlesztési tervre vonatkozó reflexió elemei: (feltöltése önálló/külön file-ban ):
1. Leírás: a problémahelyzet/pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban
megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt
a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
érdekelt felekre, leginkább az ellátottakra és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg
változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.)
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6.) Szakmai, szakma- és ágazatközi együttműködés esettanulmány
Az együttműködésben részt vevő intézmények nevének szerepeltetése mellett a személyek,
csoportok neve: jelige, kitalált név.
A feltöltés feltételei:
a) Az együttműködés szakmai, szakma- és ágazatközi kapcsolatokban, partnerek bevonásával
valósul meg
b) Az együttműködést megállapodás, szerződés, közös rendezvény, dokumentum vagy más
produktum tanúsítja.
c) Az együttműködés folytonossága igazolható.
d) Feltöltés PDF formátumban.
Útmutató az együttműködés bemutatásához:
a) Az együttműködésben részt vevők (személyek, csoportok, intézmények) rövid bemutatása,
azon jellemzők kiemelésével, melyek fontosak a kapcsolatban.
b) Az együttműködés célja, tartalma, tervezett időtartama a partnerek kölcsönösségében rejlő
előnyök bemutatásával.
c) Az együttműködési feltételek, alkalmak az érdemi események folyamatba rendezett leírása.
d) Az együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök kifejtése.
e) Az együttműködés kapcsolódása a szakterületi tevékenységhez.
f) Az együttműködés valamely választott szakaszának részletes leírása, ennek dokumentumai.
g) A választott együttműködési szakasz történéseinek reflexiója, az eseményekben rejlő értékek
megnevezésével és kiemelésével.
h) Összegzés, az együttműködési folyamatról, az áttekintett megvalósulás elemzése abból a
szempontból, hogy az események és történések mennyiben szolgálták a kitűzött cél elérését,
megfelelően szolgálták-e a szakterületi tevékenységet.
i) Amennyiben szükséges, korrekciós javaslatok megfogalmazása.
Megjegyzések: olyan további észrevételek leírása, amelyeket a fenti szempontrendszer nem
tartalmaz, de a dokumentum feltöltője fontosnak tart.
Az esettanulmányhoz kapcsolódó reflexió elemei (feltöltése önálló/külön file-ban):
1. Leírás: az együttműködés folyamatának leírásához kapcsolódó személyes észrevételek, esetleg
kritikai megjegyzések.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a
megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (Az esetleírás közben már kifejtett reflexiók az
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esettanulmány külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb
összerendezésben.)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
együttműködésben részt vevőkre, mit kellene változtatni, a cél elérésre és az érintett személyek,
csoportok, intézmények érdekeire való tekintettel. (Az együttműködés bemutatása közben már
kifejtett reflexiók az együttműködési bemutató külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és
megismételhetők, de újabb összerendezésben.)

7.) Szakterületi vélemény
A fejlesztésbe bevont kliens/ellátott/tanuló neve: jelige, kitalált név.
A kliens/ellátott gyermek óvodai csoportja/tanuló évfolyama/osztályfoka/életkora.

A feltöltési feltételei:
a) A szakterületi vélemény nem lehet 1 évnél régebbi.
b) A szakterületi véleménynek pedagógiai szakszolgálatban szervezett bármely szakterületi
ellátás keretében kellett keletkeznie (gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés, oktatás,
gondozás-, fejlesztő nevelés-, nevelési tanácsadás-, logopédiai ellátás-, a továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás-, konduktív pedagógiai ellátás-, gyógytestnevelés-,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás-, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása során) pedagógiai vagy pszichológiai célú megfigyelés, állapotfelmérés
összegzése, összefoglalása, ami a gyermek ellátásához kapcsolódik.
c) A szakterületi vélemény személyi azonosításra alkalmas adatait úgy kell megváltoztatni,
hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek megfeleljen, ez
vonatkozik a szülő/gondozó adataira is, ugyanakkor a problémák és a döntést befolyásoló
adatok megtalálhatók legyenek benne, - intézményeket azonban szükséges megnevezni.
d) A szakterületi vélemény formai és tartalmi elemei a szakterületi protokollokban van
kifejtve, - a szakterületi vélemény feltöltőjének ez nyújt támpontot a minőségi
követelmények teljesítéséhez.
e) Feltöltés PDF formátumban.
A szakterületi véleményre vonatkozó reflexió elemei (feltöltése önálló/külön file-ban):
Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás
a dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt
a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A szakterületi véleményírás előtti reflexió.)
1.

3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
érdekelt felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni
a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió. Ezt akkor alkalmazzuk, ha általunk elkészített
szakterületi véleményt elemzünk, illetve a szakterületi véleményírásban való részvételünket,
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részfeladatainkat elemezzük. Részfeladatok végzése esetén is szükséges a szakterületi
vélemény teljes tartalmára adott reflexió.)

8.) Eszközfejlesztés
Az eszköz azonosításához szükséges adatok megadása: fejlesztésének-, kipróbálásának-,
alkalmazásának, megtekinthetőségének helye és ideje.
A feltöltés feltételei:
a) Az eszköz egyéni fejlesztésű legyen.
b) Csoportos fejlesztés esetén a fejlesztésben részt vevők nyilatkozata arról, hogy hozzájárulnak az
eszköz feltöltéséhez.
c) Az eszköz bemutatása közvetlenül vagy videofelvétel, fotó segítségével.
d) Az eszköz használata túlmutat a fejlesztő személyes használatán.
e) Feltöltés PDF formátumban.
Szempontsor az eszköz bemutatásához (az eszköz bemutatása, beleértve a fejlesztés, kipróbálás és
alkalmazás feltételeit, eseményeit is):
a) Ha készült használati útmutató vagy felhasználási eljárás, annak ismertetése.
b) Az eszköz fejlesztésének leírása, az eszköz bemutatása.
c) Csoportos eszközfejlesztés esetén a feltöltő részvételének aránya, megnevezve az eszköz azon
elemeit, melyek fejlesztésében önállóan vett részt.
d) Az eszköz kipróbálásának szakasza, különös tekintettel a korrekcióra, visszajelzések
figyelembevételére.
e) Szakszolgálati terület(ek), ahol az eszköz használható.
f) Szakszolgálati tevékenység(ek), amiben az eszköz használható.
g) Milyen előzetes kompetenciákat igényel az eszköz használata a klienstől, illetve a
szakembertől?
h) Milyen infrastrukturális, illetve tárgyi környezet szükséges a használatához?
i) Kapcsolódik-e a használatához baleseti forrás? Ha igen, milyen óvintézkedések kívánatosak
azok elkerülése érdekében?
j) Az eszköz használatával eddig szerzett tapasztalatok bemutatása. Saját tapasztalat, vagy más
használóktól kapott visszajelzések. Ha lehetséges, ezen dokumentumok feltöltése.
k) Amennyiben kapcsolódik hozzá kutatás, sztenderdizálás, annak bemutatása.
l) Az eredmények összevetése - amennyiben ez lehetséges - más hasonló ismert eszközzel
szerzett adatokkal, eredményekkel.
m) Továbbfejlesztési és /vagy adaptálási és/ vagy korrekciós lehetőségek.
n) A szerző, fejlesztő reflexiója a fejlesztési, illetve használati folyamatra vonatkozóan.
o) Továbbá minden olyan információ, ami fontos lehet, de a fenti szempontsor nem tér ki rá.
Az eszközfejlesztéshez kapcsolódó reflexió elemei (önálló file feltöltése):
1. Leírás: az eszközfejlesztés folyamatának leírásához kapcsolódó személyes észrevételek, esetleg
kritikai megjegyzések.
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2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a
megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. A cselekvés előtti reflexió. (Az eszközfejlesztés
bemutatása közben már kifejtett reflexiók a külön megírandó reflexiónál felhasználhatók és
megismételhetők, de újabb összerendezésben.)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
együttműködésben részt vevőkre, mit kellene változtatni, a célelérésre és az érintett személyek,
csoportok, intézmények érdekeire való tekintettel. A cselekvés utáni reflexió. (Az eszközfejlesztés
bemutatása közben már kifejtett reflexiók a külön megírandó reflexiónál felhasználhatók és
megismételhetők, de újabb összerendezésben.)

9.) Konzultációs esettanulmány
A konzultációba vont szülő/pedagógus/szakember (egyén vagy csoport) neve: jelige, kitalált név.
Az egyéni vagy csoportos konzultáció helyszíne, befogadó intézmény megnevezése.
A feltöltés feltételei:
a) Ebben a dokumentumban a konzultációt mint indirekt szolgáltatást szükséges értelmezni, mely
a gyermek/tanuló, illetve e személyek csoportja érdekében folyik, de nem közvetlenül a
gyermekkel/tanulóval, illetve csoportjukkal történik, hanem a velük foglalkozó
szülővel/pedagógussal/szakemberrel, illetve e személyek csoportjával, - csak az így
értelmezett dokumentum tartalma értékelhető.
b) A feltöltött dokumentum nem lehet 5 évnél régebbi.
c) A dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell kapcsolódnia.
d) A dokumentumban a személyi azonosítás elkerülésére a személyes adatokat úgy kell
megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek
megfeleljen, ez vonatkozik a szülő/pedagógus adataira is, ugyanakkor a problémák és a
döntést befolyásoló adatok megtalálhatók legyenek benne, intézményeket azonban szükséges
megnevezni.
e) Feltöltés PDF formátumban.
Útmutató a konzultációs esettanulmány elemeihez:
a) A konzultáció a szakterületi munka mely területéhez, ellátási fázisához kapcsolódik?
b) A konzultáció szükségességének indoka, különös tekintettel a konzultációba vont személyre
vagy személyekre.
c) A konzultáció kapcsolódik-e foglalkozásba, fejlesztésbe, terápiába vont gyermekhez,
tanulóhoz?
d) A konzultációban résztvevő(k) (szülő/pedagógus/szakember) bekerülésének indoklása, az
egyén vagy csoport bemutatása.
e) A konzultáció kereteinek és feltételeinek bemutatása (gyakoriság, a konzultációs helyszín
adottságai, tervezett időtartam, egyéni, csoportos).
f) A konzultáció folyamatának tervezése, benne a cél/ok meghatározása.
g) A konzultáció folyamatában használt technika megnevezése és bemutatása.
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h) Amennyiben az egyéni vagy csoportos konzultáció közvetlenül kapcsolódik gyermek/tanuló
ellátásához, a konzultáció hatása a fejlesztő/terápiás folyamatra?
i) Esetleges elakadások, problémák a konzultációs folyamatban? Ezek megoldása?
j) A találkozások sorrendjében készüljön leírás a konzultációs alkalmakról, legalább három
alkalomról készüljön olyan részletezettségű, hogy az alkalmas legyen a kliens/ek és a
konzultációt vezető szakember kapcsolatának, felkészültségének bemutatásra.
k) Az egyes ülésekhez kapcsolódhatnak reflektív észrevételek. A tervezett és a megvalósult
tartalom, továbbá a tervezett cél és az elért eredmény összevetésének gondolati és érzelmi
vetületéről.
l) Összegzés, a konzultáció teljes folyamatára vonatkozó megvalósulás elemzése (a
megvalósulást abból a szempontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a kitűzött
céltól), a tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása).
A konzultációs esettanulmányhoz kapcsolódó reflexió elemei (feltöltése önálló/külön file-ban):
1. Leírás: a konzultáció folyamatának leírásához kapcsolódó személyes észrevételek, esetleg
kritikai megjegyzések.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a
megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. A cselekvés előtti reflexió. (A konzultációs
esetleírás közben már kifejtett reflexiók az esettanulmány külön megírandó reflexiójánál
felhasználhatók és megismételhetők, de újabb összerendezésben).
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink a
konzultációban részt vevőkre, mit kellene változtatni, a cél elérésre és az érintett személyek,
csoportok érdekeire való tekintettel. A cselekvés utáni reflexió. (A konzultációs esetleírás közben
már kifejtett reflexiók az esettanulmány külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és
megismételhetők, de újabb összerendezésben).

10.)

Csoportos esettanulmány

A fejlesztő/terápiás/tanácsadó csoport neve: jelige, kitalált név.
A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás helyszíne, befogadó intézmény megnevezése.
A feltöltés feltételei:
a) Ebben a dokumentumban a csoportos beavatkozás kliensei a gyermekek/tanulók.
b) 1-3 alkalommal ugyanazon csoporttal megvalósuló beavatkozást akkor lehet itt feltölteni, ha
csoportos krízisintervencióról szól az esettanulmány tartalma.
c) Nem krízisintervencióra vonatkozó csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás esetén legalább 4,
egymást követő ülésnek meg kellett valósulnia.
d) A kizárólag csoportos felmérést tartalmazó leírások nem ehhez a dokumentumtípushoz
tartoznak.
e) A feltöltött dokumentum nem lehet 5 évnél régebbi.
f) A dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell kapcsolódnia.
g) A dokumentumban a személyi azonosítás elkerülésére a személyes adatokat úgy kell
megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek
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megfeleljen, ez vonatkozik a szülő/pedagógus adataira is, ugyanakkor a problémák és a döntést
befolyásoló adatok megtalálhatók legyenek benne, intézményeket azonban szükséges
megnevezni.
h) Feltöltés PDF formátumban.
Útmutató a csoportos esettanulmány elemeihez:
a) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás a szakterületi munka mely területéhez, ellátási
fázisához kapcsolódik?
b) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás szükségességének indoka, különös tekintettel a
csoportos fejlesztésbe/terápiába/tanácsadásba vont személyre vagy személyekre.
c) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás kapcsolódik-e más szakszolgálati foglalkozásba,
fejlesztésbe, terápiába vont gyermekhez, tanulóhoz?
d) A csoportos fejlesztésben/terápiában/tanácsadásban részt vevő gyerekek/tanulók bekerülésének
indoklása, a csoport bemutatása.
e) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás kereteinek és feltételeinek bemutatása (gyakoriság, a
csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás helyszínének adottságai, tervezett időtartam, egyéni,
csoportos).
f) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatának tervezése, benne a cél/ok
meghatározása.
g) A csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatában használt technika megnevezése és
bemutatása.
h) Amennyiben a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás közvetlenül kapcsolódik gyermek/tanuló
ellátásához, a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás hatása a fejlesztő/terápiás folyamatra?
i) Esetleges elakadások, problémák a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatban? Ezek
megoldása?
j) A találkozások sorrendjében készüljön leírás a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás
alkalmakról, legalább 4 alkalomról készüljön olyan részletezettségű, hogy az alkalmas legyen a
kliensek és a csoportos fejlesztést/terápiát/tanácsadást vezető szakember kapcsolatának,
felkészültségének bemutatásra.
k) Az egyes ülésekhez kapcsolódhatnak reflektív észrevételek a tervezett és a megvalósult
tartalom, továbbá a tervezett cél és az elért eredmény összevetésének gondolati és érzelmi
vetületéről.
l) Összegzés, a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás teljes folyamatára vonatkozó megvalósulás
elemzése (a megvalósulást abból a szempontból szükséges elemezni, hogy mennyiben tért el a
kitűzött céltól), a tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása).
A csoportra vonatkozó esettanulmányhoz kapcsolódó reflexió elemei (feltöltése önálló/külön fileban):
1. Leírás: a csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás folyamatának leírásához kapcsolódó személyes
észrevételek, esetleg kritikai megjegyzések.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a
megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. A cselekvés előtti reflexió. (A csoportos
fejlesztés/terápia/tanácsadás esetleírás közben már kifejtett reflexiók az esettanulmány külön
megírandó reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb összerendezésben).
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

93

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Pedagógiai szakszolgálat

3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink a
csoportos fejlesztésben/terápiában/tanácsadásban részt vevőkre, mit kellene változtatni, a cél
elérésre és az érintett személyek, csoportok érdekeire való tekintettel. A cselekvés utáni reflexió. (A
csoportos fejlesztés/terápia/tanácsadás esetleírása közben már kifejtett reflexiók az esettanulmány
külön megírandó reflexiójánál felhasználhatók és megismételhetők, de újabb összerendezésben).

11.)

Esetmegbeszélő munka

Az esetmegbeszélésben részt vevő személy/csoport/munkahelyi közösség neve: jelige, kitalált név.
Az esetmegbeszélés helyszíne, befogadó intézményének megnevezése.
A feltöltés feltételei:
a) A feltöltött dokumentum nem lehet 1 évnél régebbi.
b) A dokumentumnak a pedagógiai szakszolgálatban folyó munkához kell kapcsolódnia.
c) A dokumentumban a személyi azonosítás elkerülésére a személyes adatokat úgy kell
megváltoztatni, hogy a személyi adatvédelemnek és a szakmai etikai követelményeknek
megfeleljen, ez vonatkozik a személyek, csoportok, munkatársak adataira is, az intézményeket
azonban szükséges megnevezni,
d) Feltöltés PDF formátumban.
Útmutató az esetmegbeszélő munka elemeihez:
a) Az esetmegbeszélés szereplőinek bemutatása, továbbá a helyszín, a gyakoriság és a keretek
megadása.
b) Az esetmegbeszélés célja, a résztvevők csatlakozásának módja és indítéka.
c) Az esetmegbeszélés vezetésének módszertani, technikai megoldásai.
d) Az estemegbeszélés résztvevőivel való együttműködés színvonala.
e) A csoportműködés érdekében tett beavatkozások jellemzői.
f) Az esetmegbeszélés során megmutatkozó érzelmi és indulati viszonyulások kezelésének módja.
g) Az esetmegbeszélésben végzett munkájának erősségei, gyengeségei.
h) Az esetmegbeszélés folyamatából legalább három alkalomról készüljön olyan részletezettségű
leírás, hogy az tükrözze a munka szakmai színvonalát, jellemző problémáit és azok
megoldásait, a csoporttagok aktív közreműködését, az esetmegbeszélő csoportot vezető
szakember felkészültségét.
i) Reflektív áttekintés az esetmegbeszélés meghatározott időtartamú munkájára, történésekre,
előrehaladásra, elakadásra, módszertani/technikai kérdésekre.
Az esetmegbeszéléshez kapcsolódó reflexió elemei (feltöltése önálló/külön file-ban):
1. Leírás: az esetmegbeszélés folyamatának leírásához kapcsolódó személyes észrevételek, esetleg
kritikai megjegyzések.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt
a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. A cselekvés előtti reflexió. (Az esetmegbeszélő
munkát bemutató dokumentum elkészítése közben már kifejtett reflexiók felhasználhatók és
megismételhetők, de újabb összerendezésben).
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3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
esetmegbeszélésben részt vevőkre, mit kellene változtatni, a cél elérésére és az érintett személyek,
csoportok érdekeire való tekintettel. A cselekvés utáni reflexió. (Az esetmegbeszélő munkát
bemutató dokumentum elkészítése közben már kifejtett reflexiók felhasználhatók és
megismételhetők, de újabb összerendezésben).

12.)

Szempontsor a reflexiók készítéséhez2

A reflexió elemei:
1. Leírás: a problémahelyzet/ pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban
megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk
azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió. Ezt akkor
alkalmazzuk, ha csak tervet készítünk, óratervet, foglalkozástervet, egyéni fejlesztési tervet)
3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az
érdekelt felekre, leginkább a kliensekre és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni
a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió. Ezt akkor alkalmazzuk, ha már megvalósítottunk
valamilyen foglalkozástervet, ha esettanulmányt elemzünk, ha elkészített szakvéleményt
elemzünk.)

A reflexiók áttekintésekor hasznos lehet a következő ellenőrző kérdéssor:
1. A probléma leírása vagy a pedagógiai helyzet leírása pontos és szakszerű-e?
2. A reflexió puszta leírás vagy olyan leírás, amelyet elemzés, érvelés és értékelés is követ?
3. Az elemzés, érvelés, értékelés tényekkel megfelelően alá van-e támasztva?
4. Figyelembe veszi-e az elemzésnél a körülményeket, a kontextust?
5. Az elemzésben/érvelésben elvekre, szakmai tudására támaszkodik-e?
6. Figyelembe veszi-e az etikai szempontokat?
7. Figyelembe veszi-e – ha vannak – a külső visszajelzéseket? (Pl. a kliensek, kollégák, szülők,
vezetők, pedagógusok és más szakemberek visszajelzéseit.)
8. Kritikusan értékeli-e a gyakorlatát?
9. Elég világos és szabatos-e a megfogalmazás?
10. A megfelelő szakmai nyelvezetet használja-e?

2

A reflexió útmutatójának elkészítése jelentősen támaszkodik és szövegszerűen átvesz elemeket a következő
dokumentumból: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez, Felhasználói dokumentáció, Oktatási Hivatal, PÉM
Munkacsoport, 2013.10.01.
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Megjegyzés:
a) a reflexiókat minden dokumentumhoz önálló file-ként kell feltölteni
b) a reflexiókhoz idézni kell a dokumentumból azt a szövegrészletet, amelyre a reflexió
vonatkozik
c) a dokumentum részleteihez főzött reflexiókat bejegyzésként összegző formában is fontos
összerendezni és újrafogalmazni
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Óraterv3 – „A” változat

A pedagógus neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
Osztály:
Az óra témája:
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési
szint, tudásszint megnevezése:
Az óra didaktikai feladatai:
Tantárgyi kapcsolatok:
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):
Dátum:
Időkeret

A tanulók tevékenysége

A pedagógus
tevékenysége

Célok és
feladatok

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:
 a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban;
 az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése;
3

Az óraterv sablonjának teljes átvétele a következő dokumentumból: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez, Felhasználói dokumentáció, Oktatási Hivatal,
PÉM Munkacsoport, 2013.10.01.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

97

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Pedagógiai szakszolgálat

 az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével;
 az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák);
 a táblakép;
 a kivetítendő diák képe;
 a feladatok megoldása.
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Óraterv – „B” változat

A pedagógus neve:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
Osztály:
Az óra témája:
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési
szint, tudásszint megnevezése:
Az óra didaktikai feladatai:
Tantárgyi kapcsolatok:
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):
Dátum:
Időkeret

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

Megjegyzések

A melléklet lehetséges tartalma:
 a kiosztandó feladatok, feladatlapok a tanulóknak szánt formátumban;
 az óratervben megadott, nem saját feladatok pontos forrásának feltüntetése;
 az órán felhasznált szövegek, képek a forrás pontos megnevezésével;
 az egyéb tanulási-tanítási segédletek (pl. szókártyák);
 a táblakép;
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 a kivetítendő diák képe;
 a feladatok megoldása.
Az óratervre vonatkozó reflexió elemei:
1. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira.
2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A
cselekvés előtti reflexió. Ezt akkor alkalmazzuk, ha csak tervet készítünk, óratervet, foglalkozástervet, egyéni fejlesztési tervet.)
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Reflektív, értékelő interjú kérdések

A példák csak hozzávetőleges mintaként szolgálnak annak érzékeltetésére, hogy milyen kérdések
hangozhatnak el az értékelő interjú során.4
 Milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy kapcsolatot alakítson ki a klienssel?
 Milyen készségeket, megközelítéseket alkalmaz, amikor … ezzel és ezzel a problémahelyzettel
találja szemben magát?
 Mi volt (egy adott konkrét helyzetben) a legnagyobb aggodalma és ezt hogyan próbálta
feloldani?
 Milyen korábbi tapasztalatai vannak, amelyek kapcsolatba hozhatók a jelen problémával?
 Milyen erősségeire építhet a problémamegoldás során?
 Milyen személyes korlátokat él meg az adott helyzettel kapcsolatban?
 Az erősségei és korlátai hogyan hatnak arra a szerepre, hogy elősegítse a kliensnél a változás
létrejöttét?
 Milyen határai vannak itt és most az Ön segítő szerepének?
 Tíz éves távlatra visszatekintve?
 Bizonyos módszerek, eszközök v. eljárások kedvelése hogyan befolyásolja a kliensekkel való
kapcsolatát?
 Milyen élményei vannak a szülőkkel, családtagokkal történő együttműködésben?
 Milyen élményei vannak a munkatársakkal történő együttműködésben?
 Hogyan tud más intézmények szakembereivel együttdolgozni?
 Milyen tapasztalata van a kliens és a segítő szakember közötti kulturális különbségek
tekintetében?
 A kulturális háttérbeli különbségek hogyan befolyásolják a kliensekkel kialakított kapcsolatot?
 Hogyan tudja felhasználni a megértett különbségeket a változás hajtóerejeként mint
szakember?
 Melyik az a 2-3 etikai dilemma, amivel rendszeresen találkozik a munkahelyén?
 Milyen típusú problémákkal vagy szükségletekkel keresik meg a munkahelyén?
 Jellemezze azokat a modelleket, amiket rendszeresen használ a felmérések és beavatkozások
során?
 Hogyan alakít ki beavatkozási tervet a munkahelyén?
 A munkahelye vagy más intézmények miként juttatják kifejezésre, hogy eredményeket várnak
Öntől? Miként reagál erre?
 Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a munkahelyének, amely most befolyásolja az Ön
munkáját is?

4

Best Practice Guidelines Reflective Supervision, (2009) Michigan State University
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