
Pedagóguskompetenciák és a Pedagógus I. szint sztenderdjei 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

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 és kommunikációs 

technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. Átlátja a 

speciális szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit, illetve ismeretekkel rendelkezik a 

tantárgyakon átívelő fejlesztési lehetőségekről. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

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. 

3. A tanulás támogatása 

Ismeri és alkalmazza a legalapvetőbb tanulási-tanítási stratégiákat, 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 bizalomteljes 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 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 

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. 

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

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

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. 

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

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. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal, kollégáival, az iskola más munkatársaival, 

a szülőkkel, a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. Segítő kommunikációra 

képes, 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 használja szakmai munkájában. 



8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

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. 


