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1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR 
A pedagógus az általa tanított 
műveltségi területek, tantárgyak 
alapvető fogalmainak, ezek 
fejlődésének, összefüggéseinek, 
megismerési, problémamegoldási 
módszereinek, tantervi 
követelményeinek, valamint a tantárgy 
tanulási sajátosságainak ismeretében 
képes olyan feltételeket biztosítani, 
amelyek hatására a tanulók 
kialakíthatják saját gyakorlatban 
alkalmazható tudásukat. Képes az 
elméleti és tapasztalati tudásának 
önálló és integrált alkalmazására. Képes 
a tanulók előzetes tudására építeni, az 
esetleges megértési nehézségeket 
leküzdeni. Képes a különböző céloknak 
megfelelő stratégiák; a motivációt, 
differenciálást, tanulói aktivitást 
biztosító, a tanulók gondolkodási, 
problémamegoldási és együttműködési 
képességének fejlesztését segítő 
módszerek, szervezési formák 
kiválasztására és megvalósítására; a 
hagyományos és az információs-
kommunikációs technikákra épülő 
eszközök, digitális tananyagok hatékony 
és szakszerű alkalmazására. Átlátja a 

A pedagógus törekszik szaktudományi, 
szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi 
tudásának minél hatékonyabb 
integrálására, a képességek és a tudás 
fejlesztésének egységben való 
kezelésére. Felismeri a más 
szaktárgyakhoz, művelődési 
területekhez való kapcsolódás 
lehetőségeit, és munkája 
Útmutató a pedagógusok minősítési 
rendszeréhez Mit minősít a 
minősítővizsga és a minősítési eljárás? 
Az emberi erőforrások minisztere által 
2013. november 19-én elfogadott 
általános tájékoztató anyag. 25 
során fel is használja őket. Képes 
rugalmasan alakítani a tanítási 
stratégiákat a tanulási célokkal 
összhangban és differenciálni a tanulói 
képességeknek megfelelően. Önállóság 
jellemzi, nyitott a külső változásokra, 
aktívan képes részt venni az iskola 
szaktárgyi munkaközösségének 
munkájában. Gyakorlati 
tapasztalatainak beépítésével képes a 
tananyag sokoldalú bemutatására, a 
gyakorlati alkalmazhatóság 
szempontjainak érvényesítésére. 

Rendelkezik szakmai munkájához, 
szakterületéhez kapcsolódó 
fejlesztési elképzelésekkel, ezek 
megvalósításában kezdeményező 
szerepet tud betölteni. Képes 
kollégái szakmai fejlődését 
irányítani, iskolán belül, illetve 
helyi vagy regionális szinten 
szakmai vezetői szerepet 
betölteni. Képes felkérésre 
szakértői feladatot ellátni. 

Képes szakmai kompetenciáit 
sokoldalúan, innovatív módon 
alkalmazni. Kiemelkedő 
teljesítményre képes a szakértői, 
kutatási és/vagy fejlesztési 
munkákban, aktívan vesz részt a 
szakmai közéletben. Képes 
fejlesztési, illetve kutatási 
tevékenységekben irányító szerepet 
betölteni saját intézményében vagy 
azon kívül. Kész az alkotó 
tevékenységre szakmájával 
összefüggő területeken. Munkája 
eredményeit iskolán kívüli 
környezetben, országos, illetve 
nemzetközi szinten is ismerik, 
elismerik 



speciális szakmai kompetenciák 
fejlesztési lehetőségeit, illetve 
ismeretekkel bír a tantárgyakon átívelő 
fejlesztési lehetőségekről. 

Fontosnak tartja a formális, a nem 
formális és az informális úton, tanulási 
környezetben szerzett tudás 
összekapcsolását. 

 

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

 

PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR 

 
Az iskolával szemben 
megfogalmazott szülői és fenntartói 
igények, a tanulói személyiség 
fejlesztésére vonatkozó tantervi 
célkitűzések, a tanulók életkora, 
képességei, érdeklődése, előzetes 
tudása és tapasztalatai, szociális 
felkészültsége és az elsajátítandó 
tudás sajátosságai közötti összhang 
megteremtésével képes pedagógiai 
munkájának megtervezésére a 
tanmenet, a tanulási-tanítási egység 
terve/tematikus terv és az 
óraterv/foglalkozásterv szintjén. 
Korszerű szaktárgyi ismereteinek 
birtokában, pedagógiai céljainak 
megfelelően a jelölt képes 
meghatározni a tanítandó 
tartalmakat, ezek struktúráját, 
logikai felépítését, kiválasztani a 
tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit. 
 

 
Képes a tervezés során a kollégákkal 
és a tanulókkal együttműködni; a 
taneszközöket, valamint az egyéb 
tanulási forrásokat kritikusan 
elemezni és a konkrét céloknak 
megfelelően kiválasztani; a 
pedagógiai folyamat elemei közötti 
összefüggéseket és kölcsönhatásokat 
tudatosan felhasználni; a célokhoz és 
az adott szituációhoz alkalmazkodva 
kreatívan, különböző változatokban 
gondolkodni; terveit reflektív módon 
elemezni, értékelni a kollégákkal. 
Nyitott a tervezés során a 
kollégákkal és a tanulókkal való 
együttműködésre. 

 
Munkájában kezdeményező, 
aktívan részt vesz az intézmény 
tantervfejlesztési folyamatában. 
Tapasztalatokkal rendelkezik a 
tantervi értékelés, pedagógiai 
rendszerfejlesztés terén, és 
ezeket az intézményfejlesztés 
szolgálatába állítja. 
Tapasztalatait szívesen használja 
fel helyi, illetve regionális 
fejlesztési munkákban, és 
terjeszti a szélesebb szakmai 
közönség számára. 

 
Pedagógiai feladatainak kiváló 
szintű ellátása mellett 
szaktudományi és 
neveléstudományi kutatásokat 
végez, amelyekkel a tervezés terén 
elsősorban a tantervelméleti-
tantervfejlesztési munkálatokat 
gazdagítja országos és nemzetközi 
szinten. 

 

 

 



 

 

 

3. A tanulás támogatása 

PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR 

 
Ismeri a tanulóközpontú tanulási 
környezet jellemzőit. Tisztában van a 
különböző tanulási környezetek 
tanulási eredményességre gyakorolt 
hatásaival. Az optimális tanulási 
környezet, tanulási légkör 
megteremtésekor figyelembe veszi a 
tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 
kezdeményezéseit, az 
együttműködésnek a tanulásra 
gyakorolt előnyeit és hátrányait. 
Osztálytermi környezetben képes 
bizalomteli légkör kialakítására. 
Fontosnak tartja a tanulási 
képességek fejlesztését, és nyitott az 
élethosszig tartó tanulásra. Képes a 
tanulók motivációjára építeni és 
bevonni őket saját tanulási 
folyamatuk irányításába, 
tervezésébe, értékelésébe. Képes az 
érdeklődés és a figyelem folyamatos 
fenntartására, az önálló, 
önszabályozó tanulás kialakítására, 
támogatására, a folyamat során 
fellépő tanulási nehézségek 
felismerésére és megoldására. 
Törekszik a tanulók tanórai, tanórán 

 
Tudja, hogy az egyes gyerekek, 
tanulócsoportok tanulásának 
támogatása különböző stratégiákat, 
módszereket igényel, ezért törekszik 
az életkori, az egyéni és a 
csoportsajátosságoknak megfelelő, 
aktivitást, differenciálást elősegítő 
tanulási-tanítási stratégiák, 
módszerek alkalmazására. Képes az 
önszabályozott tanulás szintjének 
megfelelő változatos feladatadásra, 
támogatja a tanulókat egyéni 
tanulási útjuk megtalálásában. Képes 
egyéni tanulásfejlesztési tervet 
kidolgozni és széles körű 
együttműködést kezdeményezni a 
tanulási problémák kezelésében az 
érintettek körében. A tanulók 
tapasztalataira, előzetes tudására 
épít, ösztönzi a magasabb szintű 
gondolkodási folyamatokat. Nyitott 
az új tanuláselméletek, tanulási-
tanítási módszerek, az IKT új 
pedagógiai alkalmazásának 
megismerésére és saját tanulási-
tanítási folyamatába való 
beépítésére. 

 
Aktívan részt vesz olyan 
fejlesztő programok, jó 
gyakorlatok kidolgozásában és 
iskolai, helyi, valamint regionális 
disszeminációjában, amelyek 
építenek az egyes 
tanulók/tanulócsoportok sajátos 
tanulási, nevelési igényeire, az 
élethosszig tartó tanulás 
kompetenciáinak fejlesztésére, 
és a személyre szabott tanulás 
változatos feltételeit teremtik 
meg. Aktívan részt vesz komplex 
tanulási környezeteket integráló 
tanulási programok 
kidolgozásában. A tanulás 
támogatásával kapcsolatos 
ötleteit, fejlesztéseit iskolai, 
helyi, regionális szinten terjeszti, 
és az intézményi 
tanulásfejlesztés szolgálatába 
állítja. 

 
Tevékenységének kimagasló szintű, 
alkotó és/vagy tudományos jellegű 
művelésével vesz részt különböző, 
a tanulók személyre szabott 
fejlesztésével, tanulásfejlesztéssel, 
kompetenciafejlesztéssel 
foglalkozó jó gyakorlatok, komplex 
tanulási környezeteket integráló 
fejlesztő programok 
kidolgozásában, megvalósításában, 
értékelésében. A tanulás 
támogatásával kapcsolatos 
innovatív kezdeményezéseit, 
fejlesztések eredményeit 
országos/nemzetközi szinten is 
terjeszti. 



kívüli és iskolán kívüli 
tevékenységének összehangolására. 
 

 

 

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 

 

PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR 

 
A pedagógus a személyiségfejlődés 
és a tanulás sajátosságainak 
ismeretében képes olyan pedagógiai 
helyzeteket teremteni, amelyek 
elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, 
szociális és erkölcsi fejlődését. Képes 
a pedagógiai gyakorlatot elemezni 
meglévő elméleti tudása és a 
tanulók/tanulócsoportok 
megismerési módszereinek 
felhasználásával és ezáltal reális 
képet kialakítani a tanulók világáról, 
a nevelés és a tanulói személyiség 
fejlesztésének lehetőségeiről. 
Felismeri a nevelési folyamat 
pszichológiai, szociológiai, kulturális 
meghatározottságát, képes feltárni 
ezeket az összefüggéseket és adaptív 
módon felhasználni a tanulók egyéni 
fejlesztése során. 
 

 
Rendelkezik mindazzal a tudással, 
amely az egész életen át tartó 
tanulás képességének kialakításához 
szükséges. Képes a 
személyiségfejlesztés komplex 
szemléletén alapuló közép- és 
hosszú távú fejlesztési tervek 
kialakítására és megvalósítására, a 
pedagógiai problémák felismerésére, 
megoldásuk különböző 
módozatainak kidolgozására. 

 
Munkája során magas szintű 
eredményeket ér el a tanulók 
egyéni fejlesztése terén. 
Szakmai tudását megosztva 
másokkal részt vesz a 
fiatalok/kezdők szakmai 
támogatásában, elsősorban az 
adaptív szemlélet 
kialakításában, az egyéni 
bánásmód megvalósításában. 

 
Rendelkezik a tudományos 
munkához szükséges 
kompetenciákkal. Sokéves 
pedagógiai tapasztalataira építve a 
pedagógiai gyakorlat és elmélet 
problémáira saját kutatásai és 
fejlesztési tevékenysége által kíván 
választ adni. 



 

 

 

 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR 

 
A pedagógus a csoport és a 
csoportfejlődés pszichológiai, 
szociológiai, kulturális 
sajátosságainak ismeretében képes 
olyan pedagógiai helyzeteket 
teremteni, amelyek elősegítik a 
tanulók szűkebb és tágabb 
közösségek iránti elkötelezettségét, 
amelyek alapján nyitottá válnak a 
demokratikus társadalomban való 
aktív részvételre, a helyi, a nemzeti 
és az egyetemes emberi értékek 
elfogadására. Képes a tanulói 
közösségeket tudatosan szervezni, a 
konfliktusok építő megoldását 
segíteni és előmozdítani az iskolai 
demokráciát.  
 

 
Képes értelmezni és a tanulók 
érdekében felhasználni azokat a 
társadalmi-kulturális folyamatokat, 
amelyek befolyásolják a tanulók 
esélyeit, iskolai és iskolán kívüli 
életét. Tudatosan kezeli az értékek 
sokféleségét, nyitott mások 
véleményének, értékeinek 
megismerésére, tiszteletben 
tartására; képes olyan pedagógiai 
helyzetek teremtésére, amelyek 
ezeknek az értékeknek elfogadását 
segítik. 

 
Elkötelezetté válik a szélesebb 
társadalmi közösség építésében, 
és közvetíti a tevékeny 
állampolgári magatartásmód 
értékeit a tanulóknak is. Képes 
előmozdítani a nagyobb 
egyenlőséget az iskolában, 
igyekszik diákjait, kollégáit, 
mentoráltjait is bevonni. Részt 
vesz a kultúrák közötti 
kapcsolatok építésében, és 
rábízott kollégáinak ez irányú 
fejlődését is segíti. 

 
Tudományos, illetve alkotó-
fejlesztő munkájával vagy nemzeti, 
nemzetközi társadalmi 
szervezetekben végzett fejlesztő 
tevékenységével hozzájárul az 
esélyteremtéshez társadalmi 
szinten is. Alkotó munkájával 
bekapcsolódik a 
multikulturalizmushoz és az 
interkulturális oktatáshoz 
kapcsolódó kezdeményezésekbe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR 

 
Szakszerű tudása van az értékelés 
folyamatáról, formáiról és 
módszereiről. Tisztában van alapvető 
értékelési és mérésmetodikai 
szabályokkal, összefüggésekkel, és 
elfogadja ezek szükségességét a 
pedagógiai tevékenységek 
elemzésében, értékelésében. A 
pedagógus képes az értékelés 
különböző céljainak és szintjeinek 
megfelelő értékelési formák és 
módszerek meghatározására, az 
értékelés eszközeinek 
megválasztására. Az értékelés során 
képes figyelembe venni a 
differenciálás, individualizálás 
szempontjait és elősegíteni a tanulók 
részvételét saját fejlődésük 
értékelésében. Betartja az értékelés 
etikai normáit.  

 
Tudatosan alkalmazza az értékelés 
különböző funkcióit a pedagógiai 
folyamat szabályozására, a tanulói 
személyiség fejlesztésére, 
önértékelési képességük 
kialakítására. Képes pedagógiai 
céljainak megfelelő értékelési 
eszközök fejlesztésére. 

 
Aktívan együttműködik 
kollégáival saját, kollégái és az 
iskola értékelő munkájának 
fejlesztése érdekében. 
Értékelési gyakorlatára a 
komplexitás jellemző. Képes a 
tanítás – és ezen belül az 
értékelés – tágabb, intézményi, 
társadalmi kontextusával is 
érdemben foglalkozni. 
Tevékenyen vesz részt 
intézményi, regionális, országos 
vagy nemzetközi 
felmérésekben, értékelési 
folyamatokban. 

 
Célja a szakmai önmegvalósítás, 
amelyet vagy osztálytermi 
munkájában, vagy a tanításhoz 
kapcsolódó más területeken 
végzett alkotó tevékenységgel 
valósít meg. Bekapcsolódik 
különböző szintű értékelő 
tevékenységek elemzésébe, 
tervezésébe, szervezésébe és 
működtetésébe. 

 

 



 

 

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR 

 
A pedagógus képes partneri 
együttműködésre a tanulókkal, 
kollégáival, az iskola más 
munkatársaival, a szülőkkel, a 
tanulók és az iskola életében 
szerepet játszó szakemberekkel. 
Nyitott a konfliktushelyzetek és a 
problémák feltárására és 
megoldására, szükség esetén 
szakmai segítség felhasználásával. 
Különböző szakmai szituációkban 
képes nyílt és hiteles 
kommunikációra, képes felismerni és 
értelmezni kommunikációs 
nehézségeit és ezen a téren 
önmagát fejleszteni. Képes 
szaktudományi és neveléstudományi 
szakszövegek pontos értelmezésére, 
alapszintű szakmai szövegek 
megalkotására. Tájékozott a 
szakterületéhez és pedagógusi 
hivatásához kötődő információs 
forrásokról, szervezetekről és ezek 
elérhetőségéről, kezeléséről. Ezeket 
a forrásokat készségszinten 

 
Tevékenysége során tudatosan épít a 
szervezeten belüli és kívüli 
kapcsolatokra, együttműködési 
lehetőségekre. Aktívan 
közreműködik a pedagógiai és 
szervezeti tevékenységekben. Követi 
és figyelembe veszi munkájában a 
helyi innovációk eredményeit. 
Szakmai kérdésekben tájékozottság 
és önálló, tudományos adatokon és 
tapasztalatai elemzésén nyugvó 
véleményalkotás jellemzi. Szerepet 
vállal és kezdeményező szervezeti 
szintű megbeszéléseken, szóban és 
írásban. Az intézményen belül 
szakmai kérdések megbeszélésében 
aktív, kezdeményező szerepet vállal. 

 
Saját szakmai munkája során 
tudatosan épít az egymástól 
tanulás lehetőségeire, a szakmai 
párbeszédek eredményeire. 
Részt vállal a 
tudásmegosztásban, és 
rendszeresen értékeli, 
támogatja mások szakmai 
fejlődését. Széles körű szakmai 
kapcsolatrendszerrel bír, aktív 
szakmai kapcsolatokat 
működtet. Képes és kész mások 
osztálytermi 
kommunikációjának fejlődését 
szakmailag támogatni. 
Felelősséggel vesz részt szakmai 
kérdések megvitatásban helyi és 
országos szinten is. 

 
Szerepet vállal a pedagógusi 
szakma országos szervezeteinek 
működtetésében. Tudományos 
igényű munkát végez az 
osztálytermi kommunikáció 
vizsgálata és a fejlesztés 
módszereinek kidolgozásában. 
Szaktudománya vagy a 
neveléstudomány és 
társtudományai terén kiemelkedő 
tudományos eredményeket ér el, 
és ezeket szakmailag érvényes 
módon tudja kommunikálni is. 



használja szakmai munkájában. 
 

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR 

 
A pedagógusi szerepek és feladatok, 
valamint az ezekre ható társadalmi 
folyamatok, jogszabályok és etikai 
normák ismeretében képes 
megfogalmazni saját szakmai 
szerepvállalását. Törekszik 
önismeretének, saját 
személyiségének fejlesztésére, lelki 
egészségének megőrzésére, és 
ehhez nyitott a környezet 
visszajelzéseinek felhasználására. 
Figyelemmel kíséri saját 
tevékenységének másokra gyakorolt 
hatását, és ezek alapján reflektív 
módon törekszik tevékenységének 
javítására, szakmai felkészültségének 
folyamatos fejlesztésére. Jól 
tájékozódik a pedagógiai és a 
szaktárgyi szakirodalomban, képes 
elemezni, értelmezni e területek 
kutatási, fejlesztési eredményeit, 
tisztában van a pedagógiai kutatás, 
fejlesztés és innováció 
sajátosságaival. Képes egyszerűbb 
kutatási módszerek használatára.  

 
Elfogadja az iskola, a pedagógusok 
társadalmi felelősségét, képes az 
iskolán belül és a helyi közösséget 
érintve szakmai párbeszédet, 
egyeztetést kezdeményezni a 
pedagógusszerep, -munka és -
feladatok kérdéseiről. Az iskola 
szervezeti életét, a pedagógusokat, 
iskolát érintő kérdésekben állást 
foglal, párbeszédet kezdeményez. Az 
iskolai, nevelési-oktatási problémák 
értelmezésében, a 
problémamegoldásban 
kezdeményező, aktív szerepet tölt 
be. Pedagógiai munkájában 
felmerülő problémái megértéséhez 
és megoldásához képes adekvát 
szakirodalmat keresni, felhasználni. 
Tudatosan figyel lelki egészsége 
megőrzésére, él a kiégést megelőző 
technikák alkalmazásával. 

 
A pedagóguskollégák szakmai 
támogatásában és az iskola 
szervezeti életében 
kezdeményező, speciális/vezető 
pozíciót tölt be. Az iskolákat, a 
pedagógusszakmát érintő 
problémákról, kérdésekről 
képes szakmai párbeszédet 
kezdeményezni az iskolai, helyi, 
regionális szinten. Képes a 
kollégák önismeretének, lelki 
egészségvédelmének 
támogatására, szakmai 
fejlődésének segítésére, saját 
reflektív, szakmai elemző 
technikáinak megosztására. 
Iskolai kutatási, fejlesztési 
projektek vezetését, pályázatok 
tervezését, megvalósítását 
képes ellátni. Az iskolai 
innovációkban kollégáit 
szakmailag segíti. A kutatási, 
fejlesztési eredményeket az 
iskolai, helyi, regionális szinten 
népszerűsíti. 

 
A pedagógusszakmát, az iskolát 
érintő kérdésekben országos és 
esetleg nemzetközi fórumokon 
alkotóan és felelősségteljesen vesz 
részt. Tevékeny szerepet játszik a 
reflektív gyakorlat és a pedagógiai 
mentálhigiéné országos, 
nemzetközi szintű terjesztésében. 
Elkötelezett a tudományos igényű 
kutatások iránt, és széles körű 
érdeklődésre számot tartó 
pedagógiai, szaktárgyi kutatásokat, 
fejlesztéseket végez, az 
eredményeket országos (és 
nemzetközi) szinten terjeszti. 



 

 

 


