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„Mesterségbeli Tud{s” 

 

 

Pedagógus kompetenci{k a tud{snak, az 
attitűdöknek és a képességeknek azon 
összességét jelenti, amelyek alkalmass{ 
teszik a pedagógusokat arra, hogy 
tevékenységüket, pedagógiai feladataikat 
eredményesen ell{thass{k. 



A kompetenciaszinteket sztenderdeknek 
hívjuk, ezeket kell elérni a magasabb 
fokozatba lépéshez. 

 

 

A sztenderdeknek megfelelő kompetencia 
elemek az indik{torok.  

Ezek nem elkülönülve, nem ön{llóan, hanem 
szervesen beépülve, egym{st kiegészítve, 
integr{ltan jelennek meg egyszerre ak{r több 
kompetenci{ban is. 

 



1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudo-
m{nyos, szakt{rgyi, tantervi tud{s 

 

Könyvt{r pedagógiai program 

Tanterv 

Szakkifejezések haszn{lata 

Szakt{rgyi koncentr{ció 

Együttműködés 

Saj{t fejlesztésű feladatlap 

Interneten elérhető honlapok értékelése 

Taneszközök, módszerek  bemutat{sa 

Inform{ciós műveltség, digit{lis ír{stud{s 

Hivatkoz{s etikai norm{i 

 



2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és 
a megvalósít{sukhoz kapcsolódó önreflexiók 
 

Kapcsolód{si pontok: szakt{rgyi, inform{ciós 
műveltség, digit{lis ír{stud{s 

Kapcsolód{si pontok: Tanmenet, tematikus terv, 
órav{zlatok 

T{rgyi és személyi feltételek 
Digit{lis, online eszközök kritikus bemutat{sa 

Ír{sok, bejegyzések, „kilépő k{rtya” 
Szoci{lis tanul{s 
Mérés – értékelés 

Tanulói motiv{ció, aktiviz{l{s 
Taneszköz kritikus értékelése 

Munkaform{k, módszerek 
Önreflexió 

 



3. A tanul{s t{mogat{sa 

 

Projekt, program, vetélkedő 

Rendkívüli foglalkoz{sok stratégiai terve 

Nyugodt, bizalomteli légkör 

Könyvt{ri terek 

Webes felületek 

Kritikai gondolkod{s, tanul{smódszertan 

Tehetséggondoz{s 

Tanór{n kívüli ped. Tevékenységek 

 



4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 
b{n{smód érvényesülése, a h{tr{nyos helyzetű, saj{tos 
nevelési igényű vagy beilleszkedési, magatart{si 
nehézséggel  küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, 
tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktat{s{hoz 
szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 

Könyvt{r pedagógiai program 

Együttműködés 

Jegyzetek, megfigyelések, be - és kimeneti mérések, 
elemzések, reflexió 

Szakt{rgyi együttműködés 

Fejlesztési terv (csoportos, egyéni, versenyzők) 

Egyéni b{n{smód 

 

 



5. A tanulói csoportok, közösségek alakul{s{nak 
segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitotts{g a 
különböző t{rsadalmi – kultur{lis sokféleségre, 
integr{ciós tevékenység, oszt{lyfőnöki tevékenység 
 

Könyvt{rkép 
Tolerancia fejlesztése 

Multikultur{lis foglalkoz{s 
Együttműködés 

Szab{lyok 
Konfliktuskezelés 

Besz{molók, cikkek 
Értékközvetítés, együttműködés 

Online kommunik{ció 
Iskol{n kívüli programok 

 
 
 



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

 

 

 

Könyvt{r Pedagógiai Program 

Értékelés 

Tud{sszint mérés 

 

 

 



7. Kommunik{ció és szakmai együttműködés 

 

Együttműködési meg{llapod{s 

Tervek 

Kapcsolatok 

Projektterv, besz{moló, fénykép 

Jegyzőkönyv, besz{moló (könyvt{rfejlesztési terv) 

Könyvt{rostan{ri feladatok 

Együttműködés a Munkaközösségekkel 

Könyvt{rkép 

Kommunik{ció 

 



8. Elkötelezettség és szakmai felelősségv{llal{s a 
szakmai fejlődésért 

 

Szerepek, hivat{s 

Publik{ciók 

Kommunik{ció 

Végzettségek, tov{bbképzések 

Módszerek 

Kritika, elemzés, bemutat{s 

Kapcsolatok 

P{ly{zatok, kutat{sok 

Szakmai együttműködések 

 



Összefoglal{s 

 

Erősségek  -  Gyengeségek 

 

Kiemelni péld{kkal 

Terv a fejlesztésre, fejlődésre 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


