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A)

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Bevezetés

A közoktatás rendszerében az állami kerettanterveket használó iskolákon kívül vannak olyan
iskolák is, amelyek a miniszter által elismert alternatív kerettantervek szerint működnek,
számukra az eltérő működés feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 9.
§ (8–10) bekezdésekben fogalmazza meg:
„(8) Az alternatív óvodák, iskolák az általuk készített és az oktatásért felelős miniszter által
jóváhagyott óvodapedagógiai programban, kerettantervben meghatározottak szerint készítik el
pedagógiai programjukat. Az alternatív óvodapedagógiai programban, az alternatív iskolai
kerettantervben lehet meghatározni az általános szabályoktól eltérő, sajátos, az adott
intézményben
a) folyó óvodai nevelés és az óvodai élet megtervezésének elveit, a nevelés tevékenységi formáit
és az óvodapedagógus feladatait,
b) az iskolában oktatott tananyagot, követelményeket,
c) folyó felkészítést az állami vizsgákra,
d) a tanulók számára előírt heti kötelező óraszámot,
e) a pedagógusok kötött és kötetlen munkaidejének szabályait,
f) alkalmazott építésügyi előírásokat, eszközöket és felszereléseket, a minőségpolitika rendszerét,
módszereit és eszközeit,
g) működő vezetési modellt, nevelés- és oktatásszervezést,
h) elfogadott pedagógus végzettséget és szakképzettséget.
(9) Az óvodapedagógiai program, kerettanterv a (8) bekezdésben meghatározott körben eltérhet
az e törvényben meghatározottaktól, valamint az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályoktól
azzal a megkötéssel, hogy az alternatív intézmények költségvetési támogatásának alapja
óvodapedagógiai programjukban, kerettantervükben foglalt kötelező feladatellátás, ezen felül a
működésükkel járó többletköltségekhez központi költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.
(10) A (8) bekezdés alkalmazásában alternatív óvoda, alternatív iskola az az óvoda, iskola,
amely nem hagyományos pedagógiai módszerekkel végzi nevelő és oktató munkáját. Az engedély
iránti kérelmet, ha van olyan hálózat, szervezet, amelyik az alternatív óvodát, iskolát képviseli, a
hálózat, szervezet, ha nincs ilyen hálózat, szervezet, az intézmény fenntartója jogosult benyújtani.”
Az oktatásért felelős miniszter több alternatív kerettantervet és alternatív óvodapedagógiai programot
hagyott jóvá. Egy-egy alternatív kerettanterv vagy óvodapedagógiai program alapján több intézmény is
működhet.
Az alternatív kerettantervek vagy óvodapedagógiai programok alapján működő intézmények a (8)
bekezdésben felsorolt területeken térnek el a hagyományos pedagógiai módszerek, vezetési modell,
nevelés- és oktatásszervezés, elfogadott pedagógusvégzettség és -szakképzettség alapján működő
intézményektől. Ez indokolja, hogy ezen intézményekben dolgozó pedagógusok minősítése során is
érvényesíthetők legyenek az említett eltérések.
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A jelen kiegészítő útmutatónak az a célja, hogy az oktatásért felelős miniszter jóváhagyásával
alternatív kerettantervek alapján működő intézményekben dolgozó pedagógusok is bevonhatóak
legyenek az országosan egységes pedagógusminősítés rendszerébe – figyelembe véve a jelzett
területeken érvényesülő eltéréseket.
A különböző alternatív kerettantervek, óvodapedagógiai programok más és más területeken, más és
más megközelítésben térnek el a (8) bekezdésben felsorolt területeken a többségi intézményektől – és
egymástól is. Azaz nem létezik az engedélyezett és alkalmazott eltéréseknek olyan mintázata, amely
mentén az alternatív intézmények egységesen értelmezhetőek lennének magán az eltérés tényén kívül.
Ahhoz, hogy ilyen egységes értelmezhetőségi szempontot találjunk – márpedig ez szükségesnek tűnik
annak érdekében, hogy az országos pedagógusminősítés rendszerébe harmonikusan illeszthetőek
legyenek az alternatív intézmények is –, figyelembe kell vennünk, hogy az alternatív kerettantervek
mindegyike sajátos emberképpel rendelkezik.
Az alternatív kerettantervek jelentős mértékben különbözhetnek egymástól, mégis van egy közös
vonatkozásuk. Éspedig az, hogy mindegyik kiemelt jelentőségűnek tekinti a személyek közötti élő,
partneri, kölcsönös, egyenrangú kapcsolatot, s evvel együtt a személyes figyelem érvényesülését is. Ez a
tény nagy hangsúllyal jelenik meg a mindennapokban is, értelemszerűen az alternatív kerettantervekben,
óvodapedagógiai programokban is.
Azt a „valamit”, amelynek keretében az említett minőségű kapcsolatok és személyes figyelem
érvényesülni képes, a szervezetelméletek szinte egyöntetűen szervezeti kultúrának nevezik.
A szervezeti kultúrának természetesen számos más eleme is lehetséges, de az bizton állítható, hogy
 a szervezetet alkotó személyek jellemző viszonyai;
 a szervezetet alkotó személyek közötti szóbeli kommunikáció formális, nem formális és
informális megvalósulásai;
 a személyes figyelem jelenléte a szervezetben, annak minősége és intenzitása;
 a szervezet rendelkezésére álló idő értelmezése és az avval való gazdálkodás;
 a szervezeti tudatosság;
 a szervezeti kultúra menedzselése
minden szervezeti kultúrának meghatározó eleme.
Azaz a szervezeti kultúra az a szervezeti sajátosság, amelyben érvényesülni képes a minden
alternatív intézményre jellemző közös elem: a személyek közötti élő kapcsolat, valamint a személyes
figyelem.
Ily módon a jelen kiegészítő útmutató az alternatív intézményekben dolgozó pedagógusok minősítése
esetében az általános pedagógiai elvárások szerinti értékelést az intézményi szervezeti kultúrák tükrében
segíti.
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A jelen kiegészítő útmutató 1. sz. melléklete tartalmazza az útmutató készítésekor érintett alternatív
kerettantervekből készült rövid kivonatokat, amelyek alapján a szakértő képet alkothat:
 az adekvát alternatív kerettanterv, óvodapedagógiai program által feltételezett emberkép
legfontosabb jellemzőiről;
 az adekvát alternatív kerettanterv, óvodapedagógiai program által feltételezett tudás- és
megismeréskoncepció legfontosabb elemeiről;
 az adekvát alternatív kerettanterv, óvodapedagógiai program szerint működő intézmények
szervezeti kultúráinak meghatározó elemeiről – hangsúlyozva, hogy konkrét alternatív
intézmény ténylegesen működő szervezeti kultúrája az intézmény dokumentumaiból, valamint
a helyszíni tapasztalatok, interjúk, konzultációk eredményeként ismerhető meg.
Az érintett alternatív kerettantervek, óvodapedagógiai programok listája bővíthető, amennyiben már
jóváhagyott vagy a jövőben jóváhagyást kapó alternatív kerettanterv, óvodapedagógiai program
engedélyeztetője jelzi ez irányú igényét az Oktatási Hivatalnak.
A tájékoztató anyagban megjelenő tartalmak (pl. szempontsorok, dokumentumminták és -sablonok)
alkalmazása nem kötelező.
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B)

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Tudnivalók a kiegészítés használatáról
1. Mi a kiegészítés célja?
 Támogatni az alternatív intézményekben dolgozó gyakorló pedagógusokat a minősítővizsgára
és a minősítési eljárásra való felkészülésben.
 Támogatni a minősítési szakértőket az alternatív intézmények munkatársai esetében a
minősítővizsgára és a minősítési eljárásra való felkészülésben és ezek kivitelezésében.
 Támogatni az intézmények menedzsmentjét a minősítővizsgák és a minősítési eljárások
megszervezésében és kivitelezésében.
 A szakmai közvélemény számára pontos, egyértelmű információkat adni a minősítési rendszer
filozófiájáról és működéséről és abban az alternatív intézmények helyzetéről.

2. Hogyan kell használni a kiegészítést jelenlegi állapotában?
Az előmeneteli rendszer megismerése után (az Útmutató anyagát kiegészítve a megjelölt
szakirodalmakkal: Falus1, Kotschy2) célszerű a magyarországi minősítési rendszer kormányrendeletben
foglalt leírását elolvasni [326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról]. Az eljárásrend logikájának a megértését a mellékletek ábrái segítik, ezek után az
e-portfólióval, az e-portfólió tartalmi elemeivel, az e-portfólió indikátorok szerinti értékelésével, majd
az óra-/foglalkozáslátogatással és annak értékelésével célszerű megismerkedni.
Elengedhetetlen az adekvát alternatív kerettanterv, óvodapedagógiai program (t. i. olyan, amely
szerint az adott intézmény dolgozik) kellő részletezettségű megismerése. Célszerű fókuszálni az adekvát
alternatív kerettantervben, óvodapedagógiai programban megjelenő
 emberképre;
 tudás- és megismeréskoncepcióra;
 szervezeti kultúrára.
Végezetül javasoljuk a kompetenciaalapú összesítő értékelőlapok áttekintését azért, hogy a
dokumentumok egymáshoz való viszonya egyértelművé és világossá váljon. Az összegző értékelés
súlyozásos kiszámítását egy szoftver fogja végezni, ennek ellenére minden érintett számára szükséges
és hasznos az indikátorértékek kompetenciaértékekké alakításának megismerése.

1

Falus Iván (szerk.) 2011. Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. Eger.

2

A hazai pedagóguskompetencia és sztenderdrendszer kialakítására tett javaslat megtalálható: Kotschy Beáta (szerk.) 2011.
A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eszterházy Károly Főiskola. Eger. TÁMOP-4.1.2-08/1/B2009-0002 13. alprojekt.
http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf
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C) Az iskolában tanító pedagógusok kompetenciáik fejlődésének
szintjei és a pedagóguskompetenciák indikátorlistája
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
A pedagógus tisztában van az adekvát alternatív kerettanterv szerinti ember- és gyermekképpel.
A
pedagógus
tisztában
van
az
adekvát
alternatív
kerettanterv
szerinti
tanulás/világelsajátítás/világmegismerés elveivel és gyakorlatával.
A pedagógus gyakorlatában képes az adott helyzethez képest alkalmazni mind az adekvát alternatív
kerettanterv szerinti tanulás/világelsajátítás, mind a köznapi értelemben vett megismerés eszközrendszerét.
A pedagógus az általa tanított/értékelt műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak,
tudáselemeinek, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési, problémamegoldási módszereinek,
tantervi követelményeinek, valamint az egyénenkénti tudáskonstrukciók sajátosságainak ismeretében képes
olyan feltételeket biztosítani, amelyek hatására a tanulók organikus módon továbbépíthetik a saját,
gyakorlatban alkalmazható tudásukat. Képes az elméleti és tapasztalati tudásának önálló és integrált
alkalmazására. Képes az egyes személyekben alakuló sajátos tudáskonstrukciókra 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, az információs és kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok
hatékony és szakszerű alkalmazására. Átlátja mind az úgynevezett tantárgyfüggetlen, mind a speciális
szakmai kompetenciák fejlesztési lehetőségeit, illetve ismeretekkel rendelkezik a tantárgyakon átívelő
fejlesztési lehetőségekről.
Az indikátorok

1.1.

Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és
szaktárgyi tudással rendelkezik.

1.2.

Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges
tantervi és szakmódszertani tudással.

1.3.

Fogalomhasználata pontos, következetes.

1.4.

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

1.5.

1.6.

1.7.

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

Az indikátorok értelmezése alternatív
kerettanterv alapján működő iskolákban
Alapos, átfogó és korszerű, az adekvát
alternatív kerettantervvel harmonizáló
szaktudományos és szaktárgyi tudással
rendelkezik.
Rendelkezik az adekvát alternatív kerettanterv
szerinti tudás-, illetve
megismeréskoncepciónak megfelelő
módszertani tudással.
Fogalomhasználata illeszkedik egyrészt az
adekvát alternatív kerettanterv
fogalomkoncepciójához, másrészt a diákok
adott időpillanatban jellemző értési
minőségéhez.
Kihasználja a diákokban épülő
tudáskonstrukciók külső kapcsolódási
lehetőségeit is (így többek közt a szaktárgyi
vonatkozásokat is).
Képes építeni a tanulók különböző forrásokból
szerzett tudására.

Az adekvát alternatív kerettantervvel
harmonizáló, a diákok sajátosságainak
megfelelő tanulási/tanítási helyzeteket,
változatos oktatási módszereket, taneszközöket
alkalmaz.

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

8

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

1.8.

Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak
alkalmazására neveli.

1.9.

Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati
alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.

1.10

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

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Tanítványait önálló megismerési módok
alkalmazására, önálló gondolkodásra,
ismereteik szabad alkalmazására neveli.
Törekszik a tapasztalatok, az elméleti
ismeretek és a gyakorlati ismeretek
harmonizálására mind a maga, mind a diákok
praxisában.
Törekszik arra, hogy az online informatikai
tartalmak készítését, befogadását,
feldolgozását és alkalmazását hatékony,
kritikus és etikus módon alakítsa ki mind a
maga, mind diákjai praxisában.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
Az iskolával szemben megfogalmazott szülői és fenntartói igények, a tanulói személyiség
fejlesztésére/kibontakoztatására vonatkozó célkitűzések, a tanulók életkora, képességei, érdeklődése,
tapasztalatai, tudáskonstrukciója, 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, valamint általános
ismereteinek birtokában, pedagógiai céljainak megfelelően a jelölt képes meghatározni a tanítandó
tartalmakat, ezek struktúráját, logikai felépítését, kiválasztani a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáit.
Képes és hajlandó átlátni és a tervezés során érvényesíteni az adott tanulókat érintően különböző
foglalkozások keretében megszülető tudásokat, tudás-konstrukciók alakulását. Képes azokhoz szervesen
kapcsolódni.
Képes és hajlandó a személyiség kibontakoztatásában elengedhetetlen személyes segítői funkciók,
szerepek és feladatok vállalására és ezeket a tervezés során is érvényesíteni.
A tervezés során figyelembe veszi az adekvát alternatív kerettanterv szerinti különböző szerepek (mint
pl. szakértő, szaktanár, személyes segítő, projektkoordinátor, facilitátor stb.) közötti váltások lehetőségét is.
A pedagógus a tervezés során szándékoltan épít a formális tanulási/tanítási helyzetek szervezése mellett
a nem formális, valamint az informális tanítási/tanulási helyzetekben rejlő lehetőségekre is.
Képes a különböző tanulócsoportokat jellemző profilokhoz alkotó módon kapcsolódni.
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.
Az indikátorok

2.1.

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

2.2.

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

2.3.

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.

Az indikátorok értelmezése alternatív
kerettanterv alapján működő iskolákban
Az adekvát alternatív kerettantervben
megfogalmazottakkal harmonizáló célok
tudatosításából indul ki.
A célok meghatározásához figyelembe veszi a
tantervi előírásokon túl az intézmény szervezeti
kultúráját, pedagógiai programját.
Pedagógiai munkáját éves szinten, az adekvát
alternatív kerettantervvel, illetve az arra épülő,
intézményi pedagógiai programmal
harmonizáló módon is megtervezi.
Komplex módon veszi figyelembe az adekvát
alternatív kerettanterv szerint értelmezett
pedagógiai folyamat minden lényeges elemét:
pl. a tartalmat, a tanulók előzetes tudását,
motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási
környezet lehetőségeit, korlátait stb.
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2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
Az órát/foglalkozást a cél(ok)nak megfelelően, megfelelően működtetett intézményi szervezeti
logikusan építi fel.
kultúrába illeszkedően az órát/foglalkozást a
cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
megfelelően működtetett intézményi szervezeti
A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot
kultúrába illeszkedően a tanulók tevékenységét,
tartja szem előtt.
a tanulási/megismerési folyamatot tartja szem
előtt.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
Használja a szociális tanulásban rejlő
megfelelően működtetett intézményi szervezeti
lehetőségeket.
kultúrába illeszkedően használja a szociális
tanulásban rejlő lehetőségeket.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
megfelelően működtetett intézményi szervezeti
Alkalmazza a differenciálás elvét.
kultúrába illeszkedően alkalmazza a
differenciálás elvét.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
Tudatosan törekszik a tanulók motiválására,
megfelelően működtetett intézményi szervezeti
aktivizálására.
kultúrába illeszkedően tudatosan törekszik a
tanulók motiválására, aktivizálására.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
Tudatosan tervezi a tanóra/foglalkozás
megfelelően működtetett intézményi szervezeti
céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, kultúrába illeszkedően tervezi a
taneszközöket.
tanóra/foglalkozás céljainak megfelelő
stratégiákat, módszereket, taneszközöket.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
Többféle módszertani megoldásban
megfelelően működtetett intézményi szervezeti
gondolkodik.
kultúrába illeszkedően többféle módszertani
megoldásban gondolkodik.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
megfelelően működtetett intézményi szervezeti
Terveit az óra/foglalkozás eredményessége
kultúrába illeszkedően terveit az
függvényében felülvizsgálja.
óra/foglalkozás eredményessége függvényében
felülvizsgálja.

3. kompetencia: A tanulás támogatása
Ismeri és alkalmazza a legalapvetőbb tanulási-tanítási stratégiákat, ismeri a személyközpontú, illetve az
adekvát alternatív kerettanterv szerinti tanulási/tanítási környezet jellemzőit. Tisztában van a különböző
tanulási/tanítási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásaival.
Az optimális tanulási/tanítási környezet, tanulási/tanítási 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/világelsajátítási/világmegismerési képességek fejlesztését, és nyitott az élethosszig tartó tanulásra.
Képes építeni a tanulók motivációjára, és bevonni őket saját tanulási/világelsajátítási/ világmegismerési
folyamatuk irányításába, tervezésébe, értékelésébe. Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos
fenntartására, az önálló, önszabályozó tanulás/világelsajátítás/világmegismerés kialakítására,
támogatására, a folyamat során fellépő tanulási/tudatosítási nehézségek felismerésére és megoldásuk
támogatására. Törekszik a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására.
A pedagógus ismeri, tudatosan alkalmazza a tanulók különböző gondolkodási formáit (mint pl. induktív
logika, deduktív logika, heurisztikus megközelítés, érzelmi gondolkodás stb.).
A pedagógus felelősségteljesen használja az említett értékelés során az adekvát alternatív kerettanterv,
illetve az azt alkalmazó konkrét intézmény által e célra biztosított adminisztratív támogató rendszereket
úgy is, mint információforrást, úgy is, mint információmegosztást.
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Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

A pedagógus ismeri és elfogadja az adekvát alternatív kerettanterv szerinti, illetve az azt alkalmazó
konkrét intézmény szervezeti kultúráját.
Tudja, hogy az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának/világelsajátításának/világmegismerésének
támogatása különböző stratégiákat, módszereket igényel, ezért törekszik az életkori, az egyéni és a
csoportsajátosságoknak
megfelelő,
aktivitást,
differenciálást
elősegítő
tanulásitanítási/világelsajátítási/világmegismerési stratégiák, módszerek alkalmazására.
Képes az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő, változatos feladatadásra, támogatja a tanulókat
egyéni tanulási útjuk kialakításában/megtalálásában, fejleszti az egész életen át tartó tanulás képességét.
Képes egyéni fejlesztési tervet kidolgozni a tanulók számára. Épít a tanulók tapasztalataira,
tudáskonstrukciójára.
Nyitott az új tanuláselméletek, megismerési módszerek, az IKT új pedagógiai alkalmazásának
megismerésére.
Kiemelten
alkalmazza
az
adekvát
alternatív
kerettanterv
szerinti
tanulással/világelsajátítással/világmegismeréssel adekvát megoldásokat – így többek között a tapasztalati
tanulási helyzeteket, az élménypedagógiát, a projektek szervezését, a nem formális, illetve az informális
tanulási/tanítási helyzetek menedzselését, a kölcsönös tanulási/tanítási relációkat stb.
Folyamatosan felülvizsgálja a releváns avagy adekvát tudás fogalmát.
Az indikátorok
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Az indikátorok értelmezése alternatív
kerettanterv alapján működő iskolákban

Épít a tanulók szükségleteire, céljaira,
igyekszik felkelteni és fenntartani
Épít a tanulók szükségleteire, céljaira.
érdeklődésüket.
Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai,
Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai,
érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik
érzelmi állapotát, és alkalmazkodik azokhoz.
változtatni előzetes tanítási tervein.
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteljes
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteljes
légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, légkört alakít ki, ahol mindenki hibázhat,
mindenkinek lehetősége van a javításra.
mindenkinek lehetősége van a javításra.
A tanulást támogató környezetet teremt
A tanulást/megismerést támogató környezetet
például a tanterem elrendezésével, a
teremt például a tanterem elrendezésével, a
taneszközök használatával, a diákok
taneszközök használatával, a diákok
döntéshozatalba való bevonásával.
döntéshozatalba való bevonásával.
Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz/megismeréshez szükséges tanulási eszközöket
biztosít a tanulók számára.
Kihasználja a diákokra egyénenként jellemző
tanulási/megismerési stratégiákat a velük való
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket együttműködésben.
a tanulási stratégiák elsajátítására,
Többek között a tananyagban rejlő
gyakorlására.
lehetőségeket is felhasználja a diákra jellemző,
egyéni tanulási/megismerési stratégia mind
eredményesebb alkalmazására.
Felismeri a tanulók tanulási problémáit,
Felismeri a tanulók tanulási/megismerési
szükség esetén megfelelő szakmai segítséget
sajátosságait. Az órák/foglalkozások során
kínál számukra.
tudatosan épít azokra.
Tanítványaiban igyekszik kialakítani – az
Tanítványaiban igyekszik kialakítani az
adekvát alternatív kerettantervnek megfelelő
önálló ismeretszerzés, kutatás igényét.
módon – az önálló ismeretszerzés, kutatás
Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök
igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök
hatékony használatára a tanulás
hatékony használatára a tanulás/megismerés
folyamatában.
folyamatában.
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Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

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
A pedagógus az adekvát alternatív kerettanterv elméleti alapját képező személyiségfejlődési koncepció
és a tanulás/világelsajátítás/világmegismerés 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.
Tevékenységében figyelembe veszi az intézmény preferált szervezeti kultúráját, célorientáltan
alkalmazza a szervezeti kultúra működtetésére kidolgozott eszközeit, erőforrásként használja az intézmény
tudásbázisát és információs rendszerét.
Szándékoltan és felelősségteljesen tesz vállalásokat a feladat megkívánta szerepek betöltésében.
Felelősségteljesen tesz kezdeményezéseket a bonyolult helyzetek proaktív és innovatív megoldása
érdekében.
Rendelkezik mindazzal a tudással, amelynek segítségével komplex nevelési helyzeteket teremt,
amelyben egyszerre fejlődik a tanulók képességbeli, ismeretbeli és attitűdbeli tudása. Képes
felelősségteljesen preferációs sorrendet felállítani a teendők között a rendelkezésre álló erőforrások
felmérése alapján, és azokat nyomon is tudja követni.
Képes az intézményi tudás – mind a dokumentált tudások, mind a szervezet kommunikációs terében élő
tudások – egészét áttekinteni és kreatív módon használatba venni.
Képes a személyiségfejlesztés komplex, az adekvát alternatív kerettanterv szerinti szemléletén alapuló
közép- és hosszú távú fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására, a pedagógiai problémák
felismerésére, megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
kerettanterv alapján működő iskolákban
Munkájában az adekvát alternatív kerettanterv
Munkájában a nevelést és az oktatást
szerint működő intézmény szervezeti
4.1.
egységben szemléli és kezeli.
kultúrájának megfelelően a nevelést és az
oktatást egységben szemléli és kezeli.
A tanulói személyiség(ek) sajátosságait az
A tanulói személyiség(ek) sajátosságait
adekvát alternatív kerettantervnek megfelelő
4.2.
megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel. szemlélettel és módszerekkel, sokoldalúan tárja
fel.
A tanuló(k) személyiségét nem statikusan,
A tanuló(k) személyiségét nem statikusan,
4.3.
hanem az adekvát alternatív kerettanterv
hanem fejlődésében szemléli.
szerinti fejlődésében szemléli.
A tanuló(k) teljes, az adekvát alternatív
A tanuló(k) teljes személyiségének
keretterv szemlélete szerinti személyiségének
4.4.
fejlesztésére, autonómiájának
harmonizálására, autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.
kibontakoztatására törekszik.
Felismeri a tanulók tanulási/megismerési
és/vagy fejlődési sajátosságait az adekvát
Felismeri a tanulók tanulási vagy
alternatív kerettanterv szemléletmódjának
személyiségfejlődési nehézségeit, és képes
4.5.
megfelelően.
számukra segítséget nyújtani vagy más
Képes a felismert sajátosságokhoz megfelelően
szakembertől segítséget kérni.
viszonyulni – beleértve a más szakembertől
való segítségkérést is.
Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy
Különleges bánásmódot igénylő tanuló
tanulócsoport számára hosszabb távú
esetében is képes biztosítani az adekvát
4.6.
fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket
alternatív kerettantervnek megfelelő
hatékonyan meg is valósítja.
gondoskodást.
Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

12

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek
megfelelő stratégiák alkalmazására.
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási
tanulási/megismerési folyamat részét kezeli, az
folyamat részét kezeli, az egyéni megértést
adott alternatív kerettanterv szerinti személyes
elősegítő módon reagál rájuk.
figyelem biztosításával reagál azokra.
Az adekvát alternatív kerettanterv szerinti
Az általános pedagógiai célrendszert és az
pedagógiai célrendszert és az egyéni
egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési
szükségletekhez igazodó személyes
célokat egységben kezeli.
gondoskodást egységben kezeli.
Az adekvát alternatív kerettanterv szerint
Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli
reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját
saját gyakorlatában az egyéni bánásmód
gyakorlatában a személyes gondoskodás
megvalósítását.
megvalósítását.

5. kompetencia: 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,
valamint az adekvát alternatív kerettanterv szerinti emberképnek megfelelő egyéb sajátosságok 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.
Ismeri az adekvát alternatív kerettanterv célcsoportját jellemző, a releváns emberkép szerinti
legfontosabb sajátosságokat.
Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat,
amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és iskolán kívüli életét. Képes belátni az adekvát alternatív
kerettanterv szerinti emberkép realitását.
Tudatosan kezeli az értékek sokféleségét, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére,
tiszteletben tartására; képes olyan pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az
elfogadását segítik.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
kerettanterv alapján működő iskolákban
Az általa irányított órák/foglalkozások során
Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört
5.1.
harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört
teremt.
teremt.
5.2.
Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve
5.3.
társadalmi hátteréből adódó sajátosságait.
Az együttműködést támogató, motiváló
Az együttműködést támogató, az adekvát
módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi
alternatív kerettantervnek megfelelő
5.4.
oktatás keretében, mind a szabadidős
szemléletet és módszereket alkalmaz az általa
tevékenységek során.
irányított foglalkozásokon.
Az iskolai, osztálytermi konfliktusok
megelőzésére törekszik, például megbeszélések
Az iskolai, osztálytermi konfliktusok
5.5.
szervezésével, közös szabályok
megelőzésére törekszik.
megfogalmazásával, következetes és
kiszámítható értékeléssel.
A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat
A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat az
5.6.
felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan
adekvát alternatív kerettantervnek megfelelő
kezeli.
szemlélet és eszköztár alkalmazásával kezeli.
5.7.
A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját.
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5.8.

5.9.

5.10.

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.
Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés
változatos módszereit.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az adekvát alternatív kerettantervnek
megfelelő értékközvetítő tevékenysége
tudatos.
Az együttműködés, kommunikáció
elősegítésére az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően alkalmazza az
online közösségek létrehozásának,
működtetésének a lehetőségeit is.
Tudatosan alkalmazza az adekvát alternatív
kerettanterv szerint értelmezett
közösségfejlesztés változatos módszereit.

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
Szakszerű tudása van az értékelés folyamatáról, formáiról és módszereiről – beleértve az adekvát
alternatív kerettanterv szerinti tanulás/világelsajátítás/világmegismerés jelentette értelmezési keretet is.
Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel, és elfogadja ezek
szükségességét a köznapi értelemben vett megismerést fókuszba állító pedagógiai tevékenységek
elemzésében, értékelésében.
Törekszik olyan értékelési metodikák alkotó módon való alkalmazására, amelyek az adekvát alternatív
kerettanterv szerinti tanulás/világelsajátítás/világmegismerés keretében megjelenő tudástartalmak
azonosítását, értékelését és tanúsítását biztosítják.
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.
Képes az értékelések eredményeinek kontextusfüggő értelmezésére.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
kerettanterv alapján működő iskolákban
Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, Jól ismeri az adekvát alternatív kerettanterv
és képes saját követelményeit ezek
szerinti szaktárgy tantervi követelményeit.
6.1.
figyelembevételével és saját
Saját követelményeit ezek figyelembevételével
tanulócsoportjának ismeretében pontosan
és saját tanulócsoportjának ismeretében
körülhatárolni, következetesen alkalmazni.
határozza meg és alkalmazza.
Az adekvát alternatív kerettanterv alapján
Céljainak megfelelően, változatosan és nagy
működtetett intézményi szervezeti kultúrának
6.2.
biztonsággal választja meg a különböző
megfelelően, változatosan és nagy
értékelési módszereket, eszközöket.
biztonsággal választja meg a különböző
értékelési módszereket, eszközöket.
A szaktárgy ismereteit és speciális
Az adekvát alternatív kerettanterv szerinti
6.3.
kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket,
tudáskoncepciónak megfelelő
tudásszintmérő teszteket) készít.
mérőeszközöket, illetve eljárásokat alkalmaz.
A tanulás támogatása érdekében az
A tanulás/megismerés támogatása érdekében
6.4.
órákon/foglalkozásokon törekszik a folyamatos az órák/foglalkozások keretében törekszik a
visszajelzésre.
folyamatos visszajelzésre.
Visszajelzései, értékelései világosak,
Visszajelzései, értékelései világosak, hitelesek.
6.5.
egyértelműek, tárgyszerűek.
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a
tanulók/gyermekek – az adekvát alternatív
6.6.
tanulók/gyermekek fejlődését segíti.
kerettanterv szerint értelmezett – fejlődését
segíti.
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6.7.

6.8.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek
elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését.
Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből Önállóan képes a tanulói munkák
kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a
értékeléséből kapott adatokat elemezni, és a
csoportos fejlesztés alapjaként használni,
kapott eredmények alapján, szükség esetén
szükség esetén gyakorlatát módosítani.
gyakorlatát módosítani.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
A pedagógus képes partneri együttműködésre a tanulókkal, a kollégáival, az iskola más munkatársaival,
a szülőkkel, a tanulók és az iskola életében szerepet játszó szakemberekkel. Nyitott a konfliktushelyzetek
és a problémák azonosítására, feltárására és megoldására – az intézmény szervezeti kultúrájának
megfelelően.
Képes nyílt és hiteles kommunikációra. Képes szaktudományi és neveléstudományi szakszövegek
pontos értelmezésére, alapszintű szakmai szövegek megalkotására. Tájékozott a szakterületéhez és
pedagógushivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről és ezek elérhetőségéről, kezeléséről.
Ezeket a forrásokat készségszinten használja szakmai munkájában.
Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra, együttműködési
lehetőségekre. Aktívan közreműködik az intézmény szervezeti kultúrájának működtetésében. Követi és
figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit.
Szakmai kérdésekben tájékozottság és önálló, megalapozott véleményalkotás jellemzi.
Tisztában van az adekvát alternatív kerettanterv szerinti szervezet azon sajátosságával, hogy a
szervezetben az úgynevezett ethoszorientált jelleg domináns módon érvényesül.
A szervezet tagja egy időben alakítója és használója a szervezet ethoszának. Ennek megfelelő
felelősséggel képviseli saját ethoszát, vesz részt a szervezet kommunikációs tereinek működtetésében.
Kezdeményezőként lép fel a formális szóbeli kommunikációs terek létrehozásában, és aktív szerepet
vállal azok működtetésében.
Felelősséget vállal az intézményi szintű tudásbázis „életben tartásában”. Aktív alakítója és használója az
intézményi információk rendezett tárolását támogató eszköznek.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
kerettanterv alapján működő iskolákban
7.1.
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket
7.2.
és a különböző online csatornákat.
Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető,
Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire,
7.3.
kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire,
azokat képes az adekvát alternatív kerettanterv
felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. szellemében értelmezni, illetve felhasználni
szakmai és személyes fejlődése érdekében.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
A diákok érdekében önállóan, tudatosan és
megfelelően működtetett intézményi
kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, szervezeti kultúra szellemében tudatosan és
7.4.
a szülőkkel, a szakmai partnerekkel,
kezdeményezően együttműködik a
szervezetekkel.
kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai
partnerekkel, szervezetekkel.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
megfelelően működtetett intézményi
A megbeszéléseken, a vitákban, az
szervezeti kultúrába illeszkedően vesz részt a
értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai
7.5.
szóbeli kommunikációs terek
álláspontját, a vitákban képes másokat
tevékenységében.
meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.
Képes hitelesen képviselni szakmai és
személyes álláspontját.
Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott
Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott
feladatait, problémáit önállóan, az adekvát
feladatait, problémáit önállóan, a szervezet
7.6.
alternatív kerettantervnek megfelelően
működési rendszerének megfelelő módon
működtetett intézményi szervezeti kultúrába
kezeli, intézi.
illeszkedően intézi, illetve oldja meg.
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7.7.

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

7.8.

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

7.9.

Munkája során érthetően és a pedagógiai
céljainak megfelelően kommunikál.

7.10.

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és
egymás közötti kommunikációjának fejlődését.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az adekvát alternatív kerettantervnek
megfelelően működtetett intézményi
szervezeti kultúrába illeszkedően aktívan vesz
részt az intézmény munkacsoportjainak
tevékenységében.
A tanuláshoz/megismeréshez az adekvát
alternatív kerettantervnek megfelelő hatékony
és hiteles kommunikációs teret, feltételeket
alakít ki.
Munkája során törekszik az őszinte, nyílt és
hiteles kommunikációra.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
megfelelően működtetett intézményi
szervezeti kultúrába illeszkedően tudatosan
támogatja a diákok egyéni és egymás közötti
kommunikációjának fejlődését.

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A pedagógusi és más, az intézményben szükséges szerepek és feladatok, valamint az ezekre ható
társadalmi folyamatok, jogszabályok és etikai normák ismeretében képes megfogalmazni saját
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, 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.
Azonosul az intézmény ethoszorientált jellegű szervezeti kultúrájával. Tisztában van saját felelősségével
és lehetőségeivel e kultúrára gyakorolt hatások tekintetében.
Elfogadja az intézmény ethoszorientált működési jellegéből következő szervezetfejlesztési,
tanulásszervezési sajátosságokat – köztük elsődlegesen az önmagáért, önnön kiteljesedéséért viselt
felelősséget.
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.
Tisztában van azzal, hogy az intézmény ethoszorientált jellege és ennek keretében az ő törekvése önnön
szuverenitása kiteljesítésére a záloga annak, hogy az adekvát alternatív kerettanterv szerinti célcsoport
tagjaival hatékony és eredményes munkát legyen képes folytatni.
Az iskola szervezeti életét, a pedagógusokat, az iskolát érintő kérdésekben állást foglal, párbeszédet
kezdeményez. Az iskolai, nevelési-oktatási problémák értelmezésében, a problémamegoldásban
kezdeményező, aktív szerepet tölt be. A pedagógiai munkájában felmerülő problémák megértéséhez és
megoldásához képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni. Tudatosan figyel lelki egészsége
megőrzésére, él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
kerettanterv alapján működő iskolákban
Tisztában van személyiségének sajátosságaival,
Tisztában van szakmai felkészültségével,
az adekvát alternatív kerettanterv szerint
8.1.
személyiségének sajátosságaival, és képes
értelmezett szakmai felkészültségével, a
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
betöltendő szerepekkel, és képes a
szerepelvárások között választani.
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan
8.2.
elemzi és fejleszti – különösen az adekvát
elemzi és fejleszti.
alternatív kerettanterv szempontjából.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját – az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelő módon.
Rendszeresen tájékozódik a legújabb,
Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a
kiemelten az adekvát alternatív kerettanterv
pedagógia tudományára vonatkozó legújabb
szempontjából releváns szaktárgyi és
eredményekről, kihasználja a továbbképzési
pedagógiai eredményekről, kihasználja az
lehetőségeket.
azokhoz kapcsolódó továbbképzési
lehetőségeket.
Munkájában alkalmaz olyan új módszereket,
Munkájában alkalmaz új módszereket,
tudományos eredményeket, amelyek az adekvát
tudományos eredményeket.
alternatív kerettanterv szempontjából
relevánsak.
Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató digitális
technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.
Az adekvát alternatív kerettantervnek
megfelelően működtetett intézményi szervezeti
Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az
kultúrába illeszkedően élő szakmai
intézményen kívül is.
kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen
kívül is.
Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
Aktív résztvevője az online megvalósuló
Aktív résztvevője az online megvalósuló
szakmai együttműködéseknek.
szakmai együttműködéseknek is.
Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját.

A pedagóguskompetenciák nem statikusak, az életpálya során összetett folyamatban fejlődnek, és
nagy egyéni eltéréseket mutatnak. Az egyes életpályaszakaszok leírásai ezért úgy épülnek fel, hogy a
magasabb fokozat magában foglalja az előző fokozat elvárásait, de nem ismétli meg az előző fokozatban
megfogalmazottakat, csak az új elvárásokat írja le.
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Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

D) Az óvodában dolgozó pedagógusok kompetenciáinak
indikátorlistája
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Rendelkezik az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges elméleti és művészeti
ismeretekkel. Ismeri az adekvát alternatív óvodapedagógiai program szerinti tevékenységek
szervezéséhez szükséges módszertani eljárásokat. Ismeri a – különösen az adekvát alternativitásnak
megfelelő – szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit.
Ismeri az óvodai nevelés tartalmát meghatározó dokumentumokat. Ismeri az óvodás gyermek
megismerő tevékenységének sajátosságait, az élményszerű tevékenységszervezés eljárásait. Ismeri az
óvodai tevékenységformák céljait, feladatait, szerepét a gyermek személyiségfejlődésében. Ismeri az
óvodás gyermek életkori sajátosságait. Ismeri a műveltségtartalmak közvetítése során felhasználható
nyomtatott, nem nyomtatott és digitális információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit.
Ismeri az adekvát alternatív óvodapedagógiai programnak megfelelő nevelési-oktatási stratégiákat,
tanulásszervezési módokat, munkaformákat, módszereket, eszközöket.
Képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban. Az adekvát alternatív
óvodapedagógiai programnak megfelelően képes a pedagógiai-pszichológiai módszerek, eljárások
alkalmazására, a különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások felismerésére,
megvalósítására. Képes szaktudományi, szakmódszertani, nevelési és tanuláselméleti tudásának az
adekvát alternatív óvodapedagógiai programnak megfelelő integrálására. Képes a nevelő, fejlesztő
tevékenységével kapcsolatos önreflexióra és önkorrekcióra.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
óvodapedagógiai program alapján működő
óvodákban
Alapos, átfogó és korszerű, az adekvát alternatív
Alapos, átfogó és korszerű
pedagógiai programmal harmonizáló
1.1.
szaktudományos és szaktárgyi tudással
szaktudományos ismeretekkel rendelkezik az
rendelkezik.
óvodai tevékenységek tartalmainak
közvetítéséhez.
Rendelkezik a szaktárgy tanításához
Rendelkezik az adekvát alternatív nevelési
1.2.
szükséges tantervi és szakmódszertani
programnak megfelelő módszertani tudással.
tudással.
Fogalomhasználata illeszkedik az adekvát
Fogalomhasználata pontos,
alternatív pedagógiai program
1.3.
következetes.
fogalomkoncepciójához és a 3–7 éves korosztály
fejlettségi szintjéhez.
Kihasználja a tananyag kínálta belső és
Épít a különböző tevékenységi formák folyamán
1.4.
külső kapcsolódási lehetőségeket (a
a tapasztalás komplexitásának lehetőségeire.
szaktárgyi koncentrációt).
A szaktárgy tanítása során képes építeni
Képes építeni a gyermekek előzetes, más
1.5.
a tanulók más forrásokból szerzett
forrásból származó tudására, tapasztalataira.
tudására.
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is –
1.6.
ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.
Az adekvát alternatív pedagógiai programmal
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek
harmonizáló, a gyermekek életkori
1.7.
megfelelő, változatos oktatási
sajátosságainak és fejlettségének megfelelő,
módszereket, taneszközöket alkalmaz.
változatos módszereket alkalmaz.
Tanítványait önálló gondolkodásra, a
A gyermekeket önálló megismerésre, ismereteik
1.8.
tanultak alkalmazására neveli.
szabad alkalmazására neveli.
Biztosítja az ingergazdag fizikai és pszichés
Törekszik az elméleti ismeretek
környezetet annak érdekében, hogy a gyermekek
1.9.
gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek
változatos körülmények között szerezzenek
felismertetésére.
tapasztalatokat, és bővítsék ismereteiket.
Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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1.10.

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

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az adekvát alternatív pedagógiai programnak
megfelelően használja a modern
infokommunikációs eszközöket.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó tervezési dokumentumokat, átlátja ezeknek a
gyermeki tevékenységszervezés tartalmi szabályozásában betöltött szerepét. Ismeri a tervezéshez
szükséges információk forrását. Ismeri a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó
pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani szempontokat. Képes az Óvodai nevelés országos
alapprogramja fejlesztési területei nevelési céljainak érvényesítésére az adekvát alternatív
óvodapedagógiai program szerint értelmezett módon.
A tervezés során rendszerszemléletű megközelítésre képes. Az óvoda pedagógiai programja, a
gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó célkitűzések, a gyermekek életkora, a rendelkezésre álló
eszközök és a pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának
megtervezésére (nevelési terv, ütemterv, tematikus terv, foglalkozás-/tevékenységterv, folyamatterv
készítésére).
Képes a gyermeki tevékenységek során felhasználható eszközöket, egyéb tanulási forrásokat
kritikusan elemezni, az adekvát alternatív óvodapedagógiai program szerinti konkrét céloknak
megfelelően kiválasztani. A pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra,
illetve önkorrekcióra képes.
Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást. A tervezés során
együttműködik a kollégákkal, és figyelembe veszi az adott gyermekcsoport sajátosságait (motiváltság,
előzetes tudás, képességek, szociokulturális sajátosságok).
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
óvodapedagógiai program alapján működő
óvodákban
A célok tudatosításából indul ki. A célok
Pedagógiai céljai összhangban vannak az
meghatározásához figyelembe veszi a
2.1.
adekvát alternatív pedagógiai program
tantervi előírásokat, az intézmény
célrendszerével.
pedagógiai programját.
Pedagógiai munkáját az adekvát alternatív
Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulásipedagógiai programmal harmonizáló módon,
2.2.
tanítási (tematikus) egységekre és órákra
hosszabb rövidebb időszakokra tagolva és
bontva is megtervezi.
tevékenységekre bontva tervezi meg.
Komplex módon veszi figyelembe az adekvát
Komplex módon veszi figyelembe a
alternatív pedagógiai program szerint
pedagógiai folyamat minden lényeges
értelmezett pedagógiai folyamat minden
elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes
2.3.
lényeges elemét: pl. a gyermekek életkori
tudását, motiváltságát, életkori
sajátosságait, előzetes tapasztalatait,
sajátosságait, az oktatási környezet
motiváltságát, a környezet lehetőségeit,
lehetőségeit, korlátait stb.
korlátait stb.
2.4.
Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
A gyermeki tevékenységeket az adekvát
Az órát/foglalkozást a cél(ok)nak
2.5.
alternatív pedagógiai programnak
megfelelően, logikusan építi fel.
megfelelően, logikusan építi fel.
A tanulók tevékenységét, a tanulási
A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe
2.6.
folyamatot tartja szem előtt.
ágyazott tanulási folyamatot tartja szem előtt.
Használja a szociális tanulásban rejlő
Támogatja a szociális tanulásban rejlő
2.7.
lehetőségeket.
lehetőségeket.
Az adekvát alternatív pedagógiai programnak
2.8.
Alkalmazza a differenciálás elvét.
megfelelően alkalmazza a differenciálás
elvét.
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2.9.

Tudatosan törekszik a tanulók motiválására,
aktivizálására.

2.10.

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

2.11.

Többféle módszertani megoldásban
gondolkodik.

2.12.

Terveit az óra/foglalkozás eredményessége
függvényében felülvizsgálja.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Tudatosan és az adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelően törekszik a
gyermekek motiválására.
Tudatosan és az adekvát alternatív pedagógiai
program célkitűzéseinek megfelelően tervezi
a módszereket, az eszközöket, a szervezési
módokat.
Az adekvát alternatív pedagógiai programnak
megfelelően többféle módszertani
megoldásban gondolkodik, rugalmasan
alkalmazza módszereit.
Pedagógiai terveinek megvalósulását
felülvizsgálja az adekvát alternatív
pedagógiai program alapelveinek
megfelelően.

3. kompetencia: A tanulás támogatása
Ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások óvodai
képességfejlesztésben történő, az adekvát óvodapedagógiai program szerinti alkalmazásának
szempontjait, lehetőségeit, módszereit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző
motivációelméletekről, a gyermekek érdeklődésének felkeltéséhez, motiváltságuk fenntartásához
alkalmazható módszerekről. Rendelkezik a tevékenységközpontú környezet fizikai, érzelmi, társas,
tanulási sajátosságainak, feltételeinek az adekvát alternatív óvodapedagógiai programmal összhangban
lévő megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a sokoldalú tapasztalatszerzés óvodai és óvodán
kívüli lehetőségeit, színtereit. Tájékozott a differenciális pedagógiai módszerek kiválasztásának és
alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés jelentőségét.
Az adekvát alternatív óvodapedagógiai programnak megfelelően képes a felfedezést, aktivitást
biztosító, a gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képesség fejlesztését segítő
módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. Képes a nyugodt, biztonságos
környezet megteremtésére a gyermekek szabad játékához és más tevékenységéhez. Képes az érdeklődés,
a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére, kezelésére. Képes a
hagyományos és az infokommunikációs technikákra épülő eszközök célszerű és az adekvát alternatív
óvodapedagógiai programmal összhangban lévő alkalmazására.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
óvodapedagógiai program alapján működő
óvodákban
Ismeri a gyermekek szükségleteit, a gyermeki
Épít a tanulók szükségleteire, céljaira,
kíváncsiságra hagyatkozik, és igyekszik
3.1.
igyekszik felkelteni és fenntartani
érzékelhetővé, tapasztalhatóvá tenni a
érdeklődésüket.
környezetét, fenntartva ezzel a gyermekek
érdeklődését.
Figyelembe veszi a gyermekek aktuális fizikai
Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai,
és érzelmi állapotát, ehhez igazítja a
3.2.
érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik tevékenységek tempóját, időtartamát,
változtatni előzetes tanítási tervein.
módszereit. Szükség esetén rugalmasan
változtat előzetes tervein.
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteljes
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteljes
légkört alakít ki, ahol mindenki hibázhat,
3.3.
légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat,
mindenkinek lehetősége van próbálkozásra,
mindenkinek lehetősége van a javításra.
javításra.
Az elmélyült tevékenységhez nyugodt légkört
A tanulást támogató környezetet teremt
és környezetet teremt például a csoportszoba
például a tanterem elrendezésével, a
3.4.
elrendezésével. A párhuzamosan végezhető
taneszközök használatával, a diákok
tevékenységekhez biztosítja a megfelelő
döntéshozatalba való bevonásával.
eszközöket és a szabad választás lehetőségét.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az önálló tapasztalatszerzéshez – a játékhoz
Megfelelő útmutatókat és az önálló
és egyéb tevékenységekhez – a gyermekek
tanuláshoz/megismeréshez szükséges tanulási
életkorának és egyéni képességeinek
eszközöket biztosít a tanulók számára.
megfelelő eszközöket biztosít.
Kihasználja a tananyagban rejlő
Kihasználja a tevékenységekben rejlő
lehetőségeket a tanulási stratégiák
lehetőségeket a megismerő funkciók és az
elsajátítására, gyakorlására.
önálló felfedezés gyakorlására.
Ismeri a gyermekek egyéni fejlődési
Felismeri a tanulók tanulási problémáit,
sajátosságait, és szükség esetén megfelelő
szükség esetén megfelelő szakmai segítséget
szakmai segítséget kínál számukra, elvárások
kínál számukra.
helyett érzelmi biztonságot, védettséget nyújt.
A gyermekekben igyekszik felkelteni és
Tanítványaiban igyekszik kialakítani az
fenntartani az önálló tapasztalatszerzés,
önálló ismeretszerzés, kutatás igényét.
megismerés igényét, a próbálkozás örömét.
Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök
Indokolt esetben és az adekvát alternatív
hatékony használatára a tanulás
pedagógiai programnak megfelelően használja
folyamatában.
az IKT-eszközöket.

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
Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira
és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és a perszonalizációról, a hátrányos helyzetű
gyermekekről, a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a
tehetséggondozás és az egészségfejlesztés módszereiről. Ismeri az óvodás gyermek megismerésének
módszereit. Ismeri az anyanyelv által közvetített fogalmak formálódásának életkori sajátosságait, a
gyermekek fogalomrendszerének kialakulásában játszott szerepét. Ismeri a gyermeki tevékenységek
által fejlődő kompetenciákat, ezek fejlődésének mérési, megfigyelési módszereit.
Képes a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni,
amelyek elősegítik a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életmód
kialakítását. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket
felismerni, egyéni szükségleteiknek megfelelően nevelni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani
az adekvát alternatív óvodapedagógiai programmal összhangban. Döntéseiben szakmai önreflexióra és
önkorrekcióra képes.
Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a gyermekek
személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket, és pozitív érzelmekkel viszonyulni minden
gyermekhez. Érzékeny a gyermekek, a családok problémáira, törekszik az egészséges
személyiségfejlesztés feltételeinek biztosítására minden gyermek esetében.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
óvodapedagógiai program alapján
működő óvodákban
Munkájában a tanulási folyamatot az
Munkájában a nevelést és az oktatást
4.1.
adekvát alternatív pedagógiai program
egységben szemléli és kezeli.
szerint a nevelés szerves részeként kezeli.
A gyermekek személyiségének sajátosságait
az adekvát alternatív pedagógiai programnak
A tanulói személyiség(ek) sajátosságait
4.2.
megfelelő szemlélettel és módszerekkel,
megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.
sokoldalúan, elsősorban a játékokon
keresztül ismeri meg.
A tanuló(k) személyiségét nem statikusan,
A tanuló(k) személyiségét nem statikusan,
4.3.
hanem az adekvát alternatív pedagógiai
hanem fejlődésében szemléli.
program szerinti fejlődésében szemléli.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

A gyermekek teljes személyiségének az
adekvát alternatív pedagógiai program
szemlélete szerinti harmonizálására,
autonómiájuk kibontakoztatására törekszik.
Felismeri a gyermekek egyéni fejlődési
Felismeri a tanulók tanulási vagy
sajátosságait, és képes számukra segítséget
személyiségfejlődési nehézségeit, és képes
nyújtani vagy más szakembertől segítséget
számukra segítséget nyújtani vagy más
kérni az adekvát alternatív pedagógiai
szakembertől segítséget kérni.
program szemléletmódjának megfelelően.
Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy
Különleges bánásmódot igénylő gyermeke
tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési esetében is képes az adekvát alternatív
terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is pedagógiai programnak megfelelő
valósítja.
gondoskodást biztosítani.
Csoportos tevékenységek esetén is figyel az
Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni
egyéni szükségletekre és a gyermekek
szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek
egyéni igényeinek megfelelő módszerek
megfelelő stratégiák alkalmazására.
alkalmazására.
Kritika- és ítéletmentes módon tekint a
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási
gyermek fejlődési folyamataira,
folyamat részét kezeli, az egyéni megértést
nehézségeket leküzdő, szeretetteljes
elősegítő módon reagál rájuk.
együttélést vállal a gyermekkel.
Az adekvát alternatív pedagógiai program
Az általános pedagógiai célrendszert és az
szerinti pedagógiai célokat és az egyéni
egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési
szükségletekhez igazodó személyes
célokat egységben kezeli.
gondoskodást egységben kezeli.
Az adekvát alternatív pedagógiai program
Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját
szerint reálisan és szakszerűen elemzi és
gyakorlatában az egyéni bánásmód
értékeli saját gyakorlatában a személyes
megvalósítását.
gondoskodás megvalósítását.
A tanuló(k) teljes személyiségének
fejlesztésére, autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
Alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia működéséről,
a kulturális értékek és szokások elsajátításáról és a multikulturalizmusról. Ismeri a gyermeki
szocializáció sajátosságait és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális hatásait. Ismeri a
gyermekek társas kapcsolataira vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a közösség kialakítását,
fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.
Az adekvát alternatív óvodapedagógiai programnak megfelelően alkalmazza az együttműködést
támogató, motiváló módszereket a gyermekek valamennyi tevékenységében, kiemelten a játékban.
Képes értelmezni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a gyermekek
óvodai és óvodán kívüli életét. Képes az óvodai nyitott és elfogadó légkör megteremtésére.
Előítéletektől mentesen végzi pedagógiai munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni.
Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, demokratikus és környezettudatos gondolkodásra
és magatartásra nevel. Tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások
véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és a
nemzetiségekre. Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak, képes azokat hatékony
kezelni. Folyamatosan együttműködik a szülőkkel.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
óvodapedagógiai program alapján
működő óvodákban
Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört Az egész nap során harmóniát, érzelmi
5.1.
teremt.
biztonságot, elfogadó légkört teremt.
Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére A gyermekeket egymás elfogadására,
5.2.
neveli.
tiszteletére neveli.
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5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.7.

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

5.8.

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

5.9.

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

5.10.

Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés
változatos módszereit.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Munkájában figyelembe veszi a gyermekek
és a gyermekközösségek eltérő kulturális,
illetve társadalmi hátteréből adódó
sajátosságait.
Az együttműködést támogató, az adekvát
alternatív pedagógiai programnak megfelelő
szemléletet és módszereket alkalmaz az
óvodai és óvodán kívüli tevékenységek
során.
Csoportjában tudatosan alkalmazza a
konfliktusmegelőzés módszereit például a
szokásrend kialakításával, pozitív példákkal,
következetességgel.
A csoportjában felmerülő konfliktusokat az
adekvát alternatív pedagógiai programnak
megfelelő szemlélet és eszköztár
alkalmazásával kezeli.
A napi tevékenységben, a játékban időt,
lehetőséget biztosít a kommunikációra.
Támogatja az egymásra figyelést, a másik
meghallgatását.
Az adekvát alternatív pedagógiai programnak
megfelelő értékközvetítő tevékenysége
tudatos.
Az együttműködés, a kommunikáció
elősegítésére az adekvát alternatív
pedagógiai programnak megfelelően
alkalmazza az online közösségek
létrehozásának, működtetésének a
lehetőségeit is.
Tudatosan alkalmazza az adekvát alternatív
pedagógiai program szerint értelmezett
közösségfejlesztés változatos módszereit.

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
Szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van
az óvodai értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel.
Ismeri az óvodás gyermek fejlődési sajátosságait, az önmagához viszonyított fejlődésének folyamatos
megfigyelési módszereit, a különböző képességterületeken történő elmozdulás regisztrálásának módját,
eszközeit.
Az adekvát alternatív óvodapedagógiai program szerint értelmezett értékelés körébe bevonja a
rendszeresen és célirányosan végzett megfigyelések során a gyermeki produktumokat a játékban és más
tevékenységekben, a verbális és nonverbális megnyilvánulásokat, a cselekvésekben, feladat-, és
problémamegoldásban megnyilvánuló jellemzőket, a társas viselkedést.
Képes az értékelés különböző céljainak, szintjeinek és az adekvát alternatív óvodapedagógiai
programnak megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek
felhasználására. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, a szülőktől kapott gyermekük fejlődésére vonatkozó információkat.
Képes az értékelés eredményeire épülő, a gyermek egyéni fejlődési tempójához illeszkedő s az adekvát
alternatív óvodapedagógiai programmal összhangban lévő fejlesztési feladatok meghatározására.
Képes az adekvát alternatív óvodapedagógiai programból eredő céljainak megfelelően az értékelés
eszközeinek megválasztására, vagy önálló eszközök elkészítésére. Reálisan ítéli meg a pedagógus
szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában.
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Az indikátorok értelmezése alternatív
óvodapedagógiai program alapján működő
óvodákban
Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, Jól ismeri az adekvát alternatív pedagógiai
és képes saját követelményeit ezek
programnak, a gyermekek fejlődésére
figyelembevételével és saját
vonatkozó elveit. Saját feladatait képes ezek
tanulócsoportjának ismeretében pontosan
és a csoportjába járó gyermekek ismeretében
körülhatárolni, következetesen alkalmazni.
pontosan és következetesen meghatározni.
Az adekvát alternatív pedagógiai program
alapján működtetett intézményi szervezeti
Céljainak megfelelően, változatosan és nagy
kultúrának megfelelően, változatosan és nagy
biztonsággal választja meg a különböző
biztonsággal választja meg a leginkább
értékelési módszereket, eszközöket.
megfelelő értékelési módszereket,
eszközöket.
A gyerekek képességeinek, tudásának
A szaktárgy ismereteit és speciális
fejlődését elsősorban folyamatos
kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket,
megfigyeléssel, elemzéssel és az életkorhoz
tudásszintmérő teszteket) készít.
igazodó tevékenységek biztosításával követi
nyomon.
A tanulás támogatása érdekében az
Az egyéni képességek kibontakoztatása
órákon/foglalkozásokon törekszik a folyamatos érdekében törekszik a folyamatos, pozitív
visszajelzésre.
visszajelzésekre.
Visszajelzései, értékelései világosak,
Visszajelzései világosak, egyértelműek, a
egyértelműek, tárgyszerűek.
konkrét cselekvésre vonatkoznak.
Visszajelzéseivel és – az adekvát alternatív
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a
kerettanterv szerint értelmezett –
tanulók/gyermekek fejlődését segíti.
értékeléseivel a gyermekek fejlődését segíti.
Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és Pedagógiai munkájában olyan munkaformák
módszerek alkalmazására törekszik, amelyek
és módszerek alkalmazására törekszik,
elősegítik a tanulók önértékelési képességének amelyek alkalmasak az önellenőrzésre, az
kialakulását, fejlesztését.
önértékelésre.
Önállóan képes a gyermekek
Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből
tevékenységének megfigyeléséből származó
kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a
információkat elemezni, és a kapott
csoportos fejlesztés alapjaként használni,
eredmények alapján, szükség esetén
szükség esetén gyakorlatát módosítani.
gyakorlatát módosítani.
Az indikátorok

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Ismeri az óvodai kommunikáció sajátosságait, hatását a kapcsolatok minőségére. Tájékozott a
szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való
együttműködés módjairól. Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és
pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat. Ismeri a pedagógusszakma jogi
és etikai szabályait, normáit. Tájékozott az óvodapedagógusi hivatásához kötődő információs forrásokról,
szervezetekről.
Képes a gyermekekkel a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére,
az együttműködési formák közös kialakítására, elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes szakszerű,
közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra gyermekkel, szülőkkel, kollégáival, az óvodán kívüli
munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően. Képes felismerni, értelmezni
kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. Képes meghatározni saját szakmai
szerepvállalását. Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni,
felhasználni. Jól tájékozódik az óvodapedagógiai szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e
területek kutatási, fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés, valamint
innováció sajátosságaival. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára.
Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, segítő kommunikációra. Nyitott
arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítséget
kérjen és elfogadjon. Kész részt vállalni a pedagógiai munkájával kapcsolatos fejlesztési, innovációs
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tevékenységben. Betartja a pedagóguspálya jogi és etikai normáit. Törekszik önismeretének, saját
személyiségének fejlesztésére, testi-lelki egészségének megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet
visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását,
s reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi,
szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő
kritikára.
Az indikátorok
Az indikátorok
értelmezése alternatív óvodapedagógiai
program alapján működő óvodákban
7.1.
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs
7.2.
eszközöket és a különböző online csatornákat.
Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire,
7.3.
felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.
A diákok érdekében önállóan, tudatosan és
A gyermekek érdekében önállóan, tudatosan,
kezdeményezően együttműködik a
és kezdeményezően együttműködik a
7.4.
kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai
kollégákkal, a szülőkkel, szakmai
partnerekkel, szervezetekkel.
partnerekkel, szervezetekkel.
Az adekvát alternatív pedagógiai programnak
A megbeszéléseken, a vitákban, az
megfelelően működtetett intézményi
értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai
szervezeti kultúrába illeszkedően a
7.5.
álláspontját, a vitákban képes másokat
megbeszéléseken, a vitákban az
meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.
értekezleteken képes hitelesen képviselni
szakmai és személyes álláspontját.
Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott Az óvodai tevékenységei során felmerülő
feladatait, problémáit önállóan, a szervezet
feladatait, problémáit önállóan, az adekvát
7.6.
működési rendszerének megfelelő módon
pedagógiai programnak megfelelően intézi,
kezeli, intézi.
illetve oldja meg.
A szakmai munkaközösség munkájában
kezdeményezően és aktívan részt vállal.
Az adekvát alternatív pedagógiai programnak
Együttműködik pedagógustársaival
megfelelően aktívan és együttműködően vesz
7.7.
különböző pedagógiai és tanulásszervezési
részt az intézményi és intézményen kívüli
eljárások (pl. projektoktatás, témanap,
munkacsoportok tevékenységében.
ünnepség, kirándulás) megvalósításában.
A gyerekek szabad játékához és különböző
tevékenységeihez nyugodt légkört és az
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt
7.8.
adekvát alternatív pedagógiai programnak
kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.
megfelelő kommunikációs feltételeket alakít
ki.
7.9.
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.
Tudatosan támogatja a diákok egyéni és
Tudatosan támogatja a gyermekek
7.10.
egymás közötti kommunikációjának
kommunikációjának különböző formáit.
fejlődését.
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Önállóan képes az óvodapedagógiával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések
átgondolására, és a vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. Óvodai nevelőfejlesztő tevékenységéért felelősséget vállal, amit a kapcsolódó tudományterületekről szerzett ismereteire
alapoz. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, illetve azok képviselőivel
kapcsolatban.
Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik óvodapedagógusi hivatása átfogó és speciális kérdéseinek
felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. Felelősséggel vállalja a
kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. Egyenrangú partner a szakmai
kooperációban. Végiggondolja és képviseli az óvodapedagógusi szakterület etikai kérdéseit.
Az indikátorok értelmezése alternatív
Az indikátorok
óvodapedagógiai program alapján működő
óvodákban
Tisztában van személyiségének
sajátosságaival, az adekvát alternatív
Tisztában van szakmai felkészültségével,
pedagógiai program szerint értelmezett
8.1.
személyiségének sajátosságaival, és képes
szakmai felkészültségével, a betöltendő
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
szerepekkel és képes a szerepelvárások között
választani.
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan
8.2.
elemzi és fejleszti – különösen az adekvát
elemzi és fejleszti.
alternatív pedagógiai program szempontjából.
Tudatosan fejleszti pedagógiai
Tudatosan fejleszti pedagógiai
8.3.
kommunikációját – az adekvát alternatív
kommunikációját.
pedagógiai programnak megfelelő módon.
Rendszeresen tájékozódik a legújabb,
Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a
kiemelten az adekvát alternatív pedagógiai
pedagógia tudományára vonatkozó legújabb
8.4.
program szempontjából releváns pedagógiai
eredményekről, kihasználja a továbbképzési
eredményekről, kihasználja az azokhoz
lehetőségeket.
kapcsolódó továbbképzési lehetőségeket.
Munkájában alkalmaz olyan új módszereket,
Munkájában alkalmaz új módszereket,
tudományos eredményeket, melyek az
8.5.
tudományos eredményeket.
adekvát alternatív pedagógiai program
szempontjából relevánsak.
Rendszeresen tájékozódik a digitális
Az óvodai nevelést, képességfejlesztést
tananyagokról, eszközökről, az
támogató digitális technológiai eszközöket az
8.6.
oktatástámogató digitális technológia legújabb
adekvát alternatív pedagógiai programnak
eredményeiről, konstruktívan szemléli
megfelelően alkalmazza.
felhasználhatóságukat.
Az adekvát alternatív pedagógiai programnak
megfelelően működtetett intézményi
Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az
8.7.
szervezeti kultúrába illeszkedően, élő
intézményen kívül is.
szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az
intézményen kívül is.
8.8.
Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
8.9.
Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.
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Kiegészítés az e-portfólió dokumentumaihoz

Az alternatív iskolákban a nevelő-oktató munkafolyamat során számos egyedi dokumentum készül.
Ezen dokumentumok formai követelményei tartalmazhatnak kötelező elemeket. Ezeket az adott
intézmény szabályzatai írhatják elő.
Az e-portfólióban előírt kötelező dokumentumok megfelelése az alternatív iskolák esetében:


Csoportprofil: alternatív kerettantervű iskolák estében lehet egyéni haladási terv, mely az adott
csoport tagjai számára készült, vagy az adott csoportban készült bemeneti mérések összegzése
és az ehhez készített rövid reflexió.



Tematikus terv: alternatív kerettantervű iskolák esetében lehet epocha-terv, projektterv,
témahét terve, terephét terve, vagy egy speciális óra/foglalkozás egy adott időszakra vonatkozó
terve.



Óra-/foglalkozástervek a tematikus tervekhez kapcsolódóan: alternatív kerettantervű iskolák
esetében az órák/foglalkozások időtartama az adott alternatív kerettantervben előírtak szerint
eltérhet a hagyományos, 45 perces időegységektől. Ennek megfelelően az órák/foglalkozások
szerkezete jelentősen eltérhet a hagyományos tanóra-szerkezethez képest!



Hospitálási napló



Esetleírás: alternatív kerettantervű iskolák esetében lehet
o egy adott tanulóról írt átfogó (egy adott problémára vagy időszakra szóló) szöveges
értékelése, amennyiben abból kiderül egy adott pedagógiai probléma, és a pedagógus
erre való reakciója. Szöveges értékelést abban az esetben lehet esetleírásnak feltölteni,
ha az adott értékelés szabad fogalmazású, nem űrlapjellegű!;
o egy adott pedagógiai problémához kapcsolódó az adekvát alternatív kerettantervhez
illeszkedő feljegyzések, melyekből egyértelműen kiderül a pedagógiai probléma és a
pedagógus reakciója;
o egy esetmegbeszélés dokumentációja (jegyzőkönyvei, feljegyzései), amennyiben
azokból egyértelműen kiderül a pedagógiai probléma és a pedagógus reakciója.
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Fogalomtár

alternatív óvoda, alternatív iskola
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 9.§ (10) bekezdése szerint
„A (8) bekezdés alkalmazásában alternatív óvoda, alternatív iskola az az óvoda, iskola, amely
nem hagyományos pedagógiai módszerekkel végzi nevelő és oktató munkáját.”
alternatív kerettanterv
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 9.§ (8-9) bekezdése szerint
„(8) Az alternatív óvodák, iskolák az általuk készített és az oktatásért felelős miniszter által
jóváhagyott óvodapedagógiai programban, kerettantervben meghatározottak szerint készítik el
pedagógiai programjukat. Az alternatív óvodapedagógiai programban, az alternatív iskolai
kerettantervben lehet meghatározni az általános szabályoktól eltérő, sajátos, az adott
intézményben
a) folyó óvodai nevelés és az óvodai élet megtervezésének elveit, a nevelés tevékenységi formáit
és az óvodapedagógus feladatait,
b) az iskolában oktatott tananyagot, követelményeket,
c) folyó felkészítést az állami vizsgákra,
d) a tanulók számára előírt heti kötelező óraszámot,
e) a pedagógusok kötött és kötetlen munkaidejének szabályait,
f) alkalmazott építésügyi előírásokat, eszközöket és felszereléseket, a minőségpolitika
rendszerét, módszereit és eszközeit,
g) működő vezetési modellt, nevelés- és oktatásszervezést,
h) elfogadott pedagógus végzettséget és szakképzettséget.
(9) Az óvodapedagógiai program, kerettanterv a (8) bekezdésben meghatározott körben eltérhet
az e törvényben meghatározottaktól, valamint az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályoktól
azzal a megkötéssel, hogy az alternatív intézmények költségvetési támogatásának alapja
óvodapedagógiai programjukban, kerettantervükben foglalt kötelező feladatellátás, ezen felül a
működésükkel járó többletköltségekhez központi költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.
emberkép
Emberképnek nevezzük e dokumentumban azt a koncepciót, amivel az egyes alternatív
kerettantervek leírják, jellemzik az embert. Az embert általában, és konkrétan azt az
embert/gyermeket, akivel az intézményben szoros kapcsolatban együtt dolgoznak.
Az egyes alternatív kerettantervek az általuk relevánsnak tekintett emberkép alapján építik fel
pedagógiai koncepciójukat, írják le tevékenységüket.
Az egyes emberképeknek vannak (lehetnek) közös elemeik, de jelentős különbözőségekkel is
rendelkeznek.
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formális szervezeti egység/folyamat
Az intézménynek mint munkaszervezetnek azok az egységei és folyamatai sorolhatóak ide,
melyek egyértelműen szabályozottak technológiai előírások és/vagy protokollok által. Protokoll
alatt itt mindenféle egyértelmű szabályozást, előírást kell érteni. A protokoll fogalmi körbe
tartoznak a jogszabályi, hatósági előírások is.
holisztikus szemlélet
A holisztikus szemlélet az emberi személyiség testi-lelki, ezen belül az érzelmi, értelmi és akarati
komponensek egységének, illetve a környezettel való kapcsolatainak együttes szemlélete, ahol a
nevelés célja a személyiség kibontakoztatása a kognitív, affektív és a tevékenységi elemek
egyenrangú figyelembevételével.
humanisztikus pszichológia
A humanisztikus pszichológia azt feltételezi, hogy minden emberben (gyermekben) van olyan
hajtóerő, ami afelé hajtja őt, hogy „önmaga” legyen. A humanisztikus pszichológia azt feltételezi
az emberről (gyermekről), hogy eredendően jó, és akkor képes önmagát elfogadni, ha a
környezetében elfogadást tapasztal maga felé. A humanisztikus pszichológia emberképe szerint,
ha hatni szeretnénk egy másik emberre, elengedhetetlen a kongruens (hiteles) viselkedés.
informális szervezeti egység/folyamat
Az intézménynek, mint munkaszervezetnek, azok az egységei és folyamatai sorolhatóak ide,
melyek NEM szabályozottak technológiai előírások és/vagy protokollok által – és csak a
munkatársak kis csoportjai számára léteznek. Az informális szervezeti egységek, szervezeti
folyamatok számos esetben rejtett módokon ugyan, de meghatározó befolyással rendelkeznek a
szervezet működésére – különösen a szervezeti kultúrára.
Az informális szervezeti egységek, szervezeti folyamatok rejtettek, nem publikusak, csak a
„beavatottak” számára hozzáférhetőek. S a „beavatottak” között jellemző módon a menedzsment
tagjai nem találhatóak meg. Éppen ezért az informális szervezeti egységek, szervezeti folyamatok
nem, vagy csak nehezen menedzselhetők.
Az informális szervezeti egységek, szervezeti folyamatok leginkább a szervezeti kultúrára
gyakorolt hatásokkal befolyásolhatóak.
konstruktivista pedagógia
A konstruktivista pedagógia szemlélete hangsúlyozza a befogadó szerepét a tanítási-tanulási
folyamatokban: az információ nem egyszerűen átáramlik a befogadóba, hanem a befogadó
tulajdonképpen maga is létrehozza (megkonstruálja) azt, amikor integrálja a saját kognitív
rendszerébe. Ennek megfelelően az alternatív iskolák a tanulók számára előzetes tudásukra építve
teszik lehetővé az önálló (akár egyéni, akár csoportos) ismeretszerző tevékenységet, és fokozott
mértékben építenek a tanulók aktív tevékenységére. A tanulást inkább önszabályozó, mintsem
irányított folyamatnak tekintik.
menedzsment
A menedzsment felelőssége az adott szervezet küldetésének és céljainak megfelelő hatékony és
eredményes működtetése.
A menedzsment feladatait elláthatja egy személy – pl. az igazgató.
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A menedzsment feladatait elláthatja több, egymással szoros együttműködésben dolgozó személy
is. Az együttműködő személyek tevékenységüket különböző módokon szervezhetik meg. Így pl.
megvalósítható olyan modell is, mikor nincsen a szervezet irányításában egyszemélyi felelősség,
mégis beszélhetünk menedzsmentről, hiszen a szervezet hatékony és eredményes működtetése
biztosított.
Az alternatív intézmények esetében gyakori a több személyes menedzsment alkalmazása.
nem formális szervezeti egység/folyamat
Az intézménynek mint munkaszervezetnek azok az egységei és folyamatai sorolhatóak ide,
melyek NEM szabályozottak technológiai előírások és/vagy protokollok által – ám minden
munkatárs számára nyilvánvalóan léteznek. A nem formális szervezeti egységek, szervezeti
folyamatok számos esetben meghatározó befolyással rendelkeznek a szervezet működésére.
A nem formális szervezeti egységek, szervezeti folyamatok mivel nyilvánosak, köztudottak ezért
jól menedzselhetőek megfelelő eszközökkel. Ezek a menedzsment eszközök értelemszerűen
eltérnek azoktól, melyek a technológia és/vagy protokoll által meghatározottak.
személyek közötti kapcsolat
Az alternatív kerettantervek által feltételezett emberképek ugyan meglehetősen különböznek
egymástól, az közös vonásuk, hogy a személyek közötti kapcsolatoknak meghatározó jelentőséget
tulajdonítanak.
Az aktivitás, melyhez az emberképek megfogalmazódnak – t.i.: iskolai keretek közötti tanulástanítás – korunk kultúrájának megfelelően a fogalmi alapozottságú tudás-bővítés. A fogalmi
alapozottságú tudásbővítés jellemző módon individuális tevékenység.
Az alternatív kerettantervek – éppen az általuk tételezett emberképeknek megfelelően –
meghatározó jelentőséget tulajdonítanak a személyek közötti kapcsolatoknak. T.i. a megfelelően
kialakított és felügyelt társas kapcsolati tér hozza létre annak a lehetőségét, hogy az emberképpel
harmonizáló tudás- és megismeréskoncepció érvényesülhessen. Ebben a társas kapcsolati térben
teremtődik meg annak a lehetősége is, hogy az individuális fogalmi alapozottságú tudásbővítés
dominanciája csökkenjen, s megjelenhessenek mellette más jellegű, az adott emberképekkel
harmonizáló megismerési módok is.
Az itt preferált társas kapcsolati térnek része a kapcsolatok szociális megközelítésű értelmezése is.
Az itt preferált társas kapcsolati tér valóban érzékelhető egyfajta térként is, de tapasztalható
jelentős belső dinamikával rendelkező szövedékként is. A belső dinamikával rendelkező
szövedékként való megtapasztalás kínál lehetőséget annak szándékolt menedzselésére is.
Az így felismert kapcsolatok szövedékét tekintjük e dokumentumban a szervezeti kultúra
domináns elemének, (lásd még: szervezeti kultúra).
személyes figyelem
Az egymástól is jelentős mértékben különböző alternatív kerettantervek közös eleme az, hogy a
személyek közötti kapcsolatoknak kiemelt jelentőséget tulajdonítanak.
A személyek közötti kapcsolatokat érzékelhetjük „tér”-ként is, tapasztalhatjuk jelentős belső
dinamikával rendelkező „szövedékként” is. A két megközelítés más-más jellemzőkre kínál
rátekintést.
Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

30

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Mikor társas kapcsolati térként érzékeljük, akkor egyúttal azt is érzékeljük, hogy a „tér”
fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges a személyes – azaz a társas kapcsolati teret alkotó
személyekre irányuló - figyelem jelenléte, a személyes figyelem tartós fenntartása. Az itt említett
személyes figyelemnek nincsen kitüntetett forrása. Ez a figyelem nem egy forrásból ered. Ez csak
úgy lehetséges, ha a társas kapcsolati teret alkotó személyek nem csak kedvezményezettjei a
személyes figyelemnek, de egyúttal forrásai is.
Mikor szövedékként tapasztaljuk a személyek közötti kapcsolatokat, akkor tapasztaljuk azt is, hogy
ez a szövedék egyrészt a mindenkori jelenben létezik, másrészt nagy belső dinamikával
rendelkezik.
A mindenkori jelenben létezés jelenti azt is, hogy a kapcsolatokat folyamatosan meg kell újítani,
mert különben erodálódni kezdenek. S ez a folyamatos megújítás komoly szándékolt figyelmet
igényel. Személyekre irányuló, azaz személyes figyelmet.
A nagy belső dinamika jelenti azt is, hogy a személyek közötti kapcsolatok folyamatos megújítása
komoly erőket kell, hogy igénybe vegyen. S hogy ezen erők építő jellegét sikerüljön érvényesíteni,
az komoly szándékolt és személyekre irányuló, azaz személyes figyelmet igényel.
szervezeti kultúra
E dokumentumban alapvetően az intézmény tevékenységével közvetlenül kapcsolatba kerülő,
abban közvetlenül résztvevő személyek közötti kapcsolatok szövedékét tekintjük szervezeti
kultúrának. (lásd. még: személyek közötti kapcsolat)
Az így értelmezett szervezeti kultúra mindig az aktuális jelenben érvényesül. A jelenben és
jellemzően az élőszóban realizálódó kommunikáció terében tapasztalható meg.
Alapvetően a kapcsolati szövedékként megjelenő szervezeti kultúra részének tekintünk minden
olyan szervezeti jellemzőt, ami befolyásolja e kapcsolati szövedék minőségét, működését.
Mivel az intézményben realizálódó kapcsolatok minőségére és működésére is meghatározó erővel
bír többek között az alkalmazott oktatás-szervezés, az alkalmazott menedzsment-modell, az
alkalmazott minőség-politika, az elfogadott emberkép, az ahhoz illeszkedő tudás- és megismerés
koncepció stb. – ezek mind részét képezik a szervezeti kultúrának.
szervezeti tudatosság
A szervezeti tudatosság fogalma alatt a szervezetben fellelhető aktív, alkalmazott és strukturált
ismerethalmazt értjük. Azt a strukturált ismerethalmazt, mely a szervezet önmagára illetve önnön
működésére vonatkozik – s amely a menedzsment és a szervezet egyes tagjai számára alapot
szolgáltat úgy a szervezet érdekében végzett tevékenysége megalapozásához, mint a végzett
tevékenységek értékeléséhez.
A szervezeti tudatosság körébe tartozik jelen dokumentum megközelítésében különösen az
alternatív kerettantervben megjelenő
 sajátos emberkép s annak kidolgozottsága
 tudás- és megismeréskoncepció s annak kidolgozottsága
 szervezeti kultúra differenciáltsága s annak értelmezése.
A szervezeti tudatosság számára alkalmazható ismerethalmaz jellemző módon a szervezetet alkotó
személyek szürkeállományában van.
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A szervezeti tudatosság a szervezetet alkotó személyek tevékenységeit megelőző és követő
reflexiókban, önreflexióban tapasztalható meg.
Az alternatív iskolák esetében jellemző olyan intézmények működtetése, ahol végső soron a
szervezeti tudatosság felügyelete, karbantartása, fejlesztése zajlik – meglehetősen különböző
tevékenységek keretében.
tanulás-tanítás
Az aktivitás, melyhez az alternatív kerettantervek emberképei alapot kínálnak – t.i.: iskolai keretek
közötti tanulás-tanítás – korunk kultúrájának megfelelően a fogalmi alapozottságú tudás-bővítés.
A fogalmi alapozottságú tudásbővítés jellemző módon individuális tevékenység.
Az alternatív kerettantervek által feltételezett emberképek ugyan meglehetősen különböznek
egymástól, az közös vonásuk, hogy a fogalmi alapozottságú tudás-bővítés dominanciáját
csökkentik, s mellette teret engednek az adott emberképhez illeszkedő megismerési módozatoknak
is.
Az alternatív kerettantervek emberképeihez illeszkedő megismerési módozatok minden esetben
olyan társas közeget, „teret” feltételeznek, ahol a kölcsönösség minden vonatkozásban jellemző.
A társas közeget, a „teret” azok a személyek hozzák létre, akik élvezik is annak áldásait. Ebben a
közegben, ebben a „térben” a megismerés is kölcsönös – egymást kölcsönösen segítik hozzá, hogy
kiben-kiben a megismerés megszülessen.
Azaz a hagyományos értelemben vett tanítás – mikor a tudás forrása mintegy átadja a tudását
valakinek – önmagában nem lehetséges. Az említett „térben” szükséges, hogy aki korábban a tudás
forrásaként jelent meg, most realizálja azt is, hogy a helyzet számára is új megismeréseket
eredményez – s ezt tegye is nyilvánvalóvá partnere számára. A „teret” csak ez a kölcsönösség
tudja fenntartani.
A vázolt gondolatmenet alapján hagyományos fogalmi környezetben is csak a tanítás-tanulás
együttes jelenlétéről beszélhetünk az alternatív kerettantervek esetében.
tanulóközpontú pedagógia
A tanulóközpontú pedagógia kifejezés azt jelenti, hogy a tanulásszervezésben elsődleges az egyéni
igényekre, szükségletekre, tanulási sajátosságokra való odafigyelés.
tudás- és megismeréskoncepció
Az alternatív kerettantervek „mögött” minden esetben meghúzódik valamilyen markáns, a
hétköznapokban általánosan feltételezettől különböző emberkép.
Ezek az – egymástól is jelentős mértékben különböző – emberképek többek között
tartalmaz(hat)nak ontológiai, az emberi megismerésre, ismeretelsajátítási módokra, magára
tudásra is koncepciókat.
Értelemszerűen e tudás- és megismerési koncepciók alapvetően határozzák meg az alkalmas
pedagógiát.
Az általánosan elfogadott tudás- és megismerési koncepciótól eltérő koncepciók esetében fontos
azok illeszkedése korunk kultúrájába.
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világelsajátítás
A hétköznapokban, korunk kultúrájának megfelelően a többségi iskolában alapvetően fogalmi
alapozottságú tudásbővítés zajlik. A fogalmi alapozottságú tudásbővítés jellemző módon
individuális tevékenység.
Az alternatív kerettantervek „mögött” minden esetben meghúzódik egy, a többségi
közvéleményben élőtől eltérő emberkép. Ezeknek az emberképeknek az egyik sajátossága az,
hogy a világhoz való viszonyban is mutatkozik/mutatkozhat eltérés.
Ezek egyik markáns formája az, mikor a világhoz való domináns viszony annak megélése. Ez
esetben a megismerés impresszióalapozottságú. A személy a megélések során mintegy magába
fogadja a világot, elsajátítja azt. E motívum alapján alkalmazzuk az ilyenfajta világhoz való
viszonyra a világelsajátítás fogalmát.
A világelsajátításon alapuló megismerés során is alkot/használ a személy fogalmat a benne
felmerülő jelentéstartalmak közlése érdekében. Ez esetben a jelentéstartalom megjelenése minden
esetben megelőzi a fogalom alkotását/használatát. A képzet megjelenése is megelőzi a fogalom
alkotását/használatát; a képzet a jelentéstartalom megjelenéséhez kapcsolódik, ami a megélés
impressziójával együtt jelenik meg.
világmegismerés
A hétköznapokban, korunk kultúrájának megfelelően a többségi iskolában alapvetően fogalmi
alapozottságú tudásbővítés zajlik. A fogalmi alapozottságú tudásbővítés jellemző módon
individuális tevékenység.
Az alternatív kerettantervek „mögött” minden esetben meghúzódik egy, a többségi
közvéleményben élőtől eltérő emberkép. Ezeknek az emberképeknek az egyik sajátossága az,
hogy a világhoz való viszonyban is mutatkozik/mutatkozhat eltérés.
Ezek egyik markáns formája az, mikor ugyan külső szemlélőként viszonyulunk a világhoz, ám
annak totalitását igyekszünk megragadni. Ez esetben holisztikus képjellegű benyomás keletkezik
bennünk – és a megismerés aktusa tulajdonképpen ennek a holisztikus képjellegű benyomásnak a
fogalmi megragadását jelenti.
A holisztikus képjellegű benyomásból emelkednek ki különböző, jelentésteli struktúrák, amiket
már mint kisebb egységeket a személy képes fogalmilag is megragadni.
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Mellékletek
1. sz. melléklet: Az érintett alternatív kerettantervek tömörítvényei
1.1

Kivonat az Alternatív kerettanterv a „különleges bánásmódot igénylő, ún. ZK”
diákok számára kerettantervből
http://www.zoldkakas.hu/wp-content/uploads/2014/08/zold-kakas-licem-alternativkerettanterv.pdf

I.

A kerettanterv emberképe

A kerettanterv egy sajátos, az iskolarendszerből kiszoruló, marginalizálódó csoport, az ún.
ZK-diákok, illetve a velük foglalkozó intézmények számára készült. Számos, különféle szakterület
megközelítéseit felhasználó definíciós kísérlet történt és történik arra, hogy azokat a különösségeiket
sikerüljön megfogalmazni, melyek miatt a többségi iskolák eszköztelenné válnak velük szemben.
Kutatásokkal3,4,5 megerősített tapasztalatok alapján az állítható, hogy a fentiek szerinti ún. ZK diák
számos olyan sajátossággal rendelkezik, melyeket a környezet többnyire nem érzékel, ha mégis, akkor
mint érdektelent figyelmen kívül hagyja. Többek között ilyesmi sajátosságokkal, mint pl.:
erős hajtóerők
 e hajtóerők nem kötődnek tárgyhoz
 e hajtóerők ismeretlenek, amorfak (mind az érintett, mind a környezet számára)
 a hajtóerők működése/működtetése nem tudatos
különös érzékenységek
 táguló valóságérzékelés
 teljességélmény tapasztalás
 tisztánlátás, tisztánérzés
különös közösségiség
 elszakadóban a régebbi (szokásjogú) közösségektől
 szuverén személyek együttműködésén alapuló közösségek alakulása
 személyes moralitások érvényesülése, mint közösségszervező erő

3

Lásd. Braun József és munkatársai: Resztoratív konfliktuskezelés az iskolában (Gyerekközpontú módszerek. Módszertani
válogatás alternatív iskolák jó gyakorlatából. 336-356. oldal; kiadó: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonpprofit Kft,
2012) http://www.educatio.hu/download/tamop_311/kiadvanyok/Alternativ/gyermekkozpontu_konyv_net.pdf

4

Lásd. Braun József: Egy hely az úgynevezett „zűrös helyzetű” fiataloknak. (Klein Sándor-Soponyai Dóra: A tanulás
szabadsága Magyarországon 404-421.; kiadó: EDGE 2000 Kiadó, 2011.)

5

Lásd. Maria Molnár, József Braun and Judit Kováts: Zöld Kakas: An Ethos-Oriented Second-Chance High School in
Hungary. (Andrea Honigsfeld and Audry Cohan: Breaking the Mold of School Instruction and Organization. 249-257.
oldal; kiadó Rowman Littlefield Education, 2010)
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jelenidejűség
 a múlt, a múltbeli történések nem determinálnak
 folyamatos újra/újjászületésben élnek
 az élő és jelen idejű kommunikáció fontossága egyre erősödik
érzelmi tudatosság
 az absztrakció dominanciája kevésbé érvényesül
 a világhoz való viszony – érzelmi, impresszív
 a fogalmak nélküli tudatosság köznapi élmény
érzelmi kommunikáció
 hasonló társaikkal az absztrakt fogalmiság mellőzésével is kommunikálnak
 számukra ez a természetes közeg – nem értik, ha más ezt nem érti
 nincsenek tudatában különösségüknek – nem értik, miért van „zűr” körülöttük.
II.

Az ún. ZK diák világ-elsajátítása (tanulása)


Az úgynevezett ZK diák személyiségfejlődésében már messze túl van az archaikus jellegű
kultúrákra jellemző szokásjogú világon. Azon, ahol a fogalmak alapvetően nem absztrakciók,
hanem sokkal inkább szimbólumok. Olyan szimbólumok, amelyek jól körülhatárolható
érzeteken nyugszanak. Mégpedig olyan érzeteken, melyek hagyományozódnak generációról
generációra – a szokásokkal, azaz az érzetekhez kötődő aktivitásokkal együtt. A szimbólumok
éppen úgy, mint a hozzájuk kötődő érzetek nagy és bonyolult építményt alkotnak – annak
ellenére, hogy a szimbólumokkal a szokásjogú közösség tagja műveleteket nem tud végezni,
azaz ilyen értelemben nem tekinthető tudásnak a szimbólumok birtoklása. Más értelemben
ugyanakkor tudásnak tekinthető, ha azt vesszük, hogy a személy cselekvéseinek a forrása, az
indítéka, éppen a szimbólumok birtoklásának ténye. Mindenesetre az úgynevezett ZK diák
számára a szimbólumoknak ez a valósága elérhetetlen, nem létezik.



Az úgynevezett ZK diák egyre nehezebben tájékozódik a jogállamisággal jellemezhető
kultúrák világában. Abban a kultúrában, ahol a fogalmak egyre erőteljesebb absztrakciókká
válnak, ahol a fogalmak alapvetően a személyen kívüli világ egyre aprólékosabb
reprezentálásra törekszenek. Ahol a fogalmak elveszítették érzelmi alapozottságukat – mi
több, ők maguk az érzetek generálói. Ezzel az érzetgenerálási jellegükkel tulajdonképpen
létrehoznak egy modellvalóságot, egy pszeudovalóságot a személy számára (amit a személy,
mint valóságot tesz vizsgálat tárgyává). Az absztrakt fogalmak alapvetően a személyen kívüli
világot reprezentálják, s mint ilyenek, függetlenítik magukat a személy(en belüli)
változásoktól. A személytől független, a személyes létezés időtartamát messze túlhaladó
érvényességi tartományú létezőnek tűntetik fel magukat. Az úgynevezett ZK diák egyre
jobban, egyre erőteljesebben szakad ki a jelent domináló absztrakt jellegű fogalmakkal
reprezentált világból, kultúrából. Egyre kevésbé képes az absztrakt fogalmakon alapuló
tudásokat elsajátítani. Az ő valóságérzékelése egészen más, a jogállamiság kultúrájával
jellemezhető valóságtól merőben különböző, hozzá képest „tágabb” valóságot feltételez.
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Az úgynevezett ZK diák egyre jobban éli bele magát egy olyan (vele együtt, vagy éppen általa
születőben lévő) világba, ahol a világelsajátítás domináns módon egyfajta kitáguló érzékelés
útján valósul meg. Ez az érzékelés csak egyes kivételes helyzetekben, kivételes személyek
számára adott a szokásjogú, illetve a jogállamisággal jellemezhető kultúrákban – az e
kultúrákban jellemző tapasztalatok alapján általában nem is érthető meg. Az itt szóba jövő
érzékelés többnyire nagyon erős érzelmi bevonódással, érzelmi elköteleződéssel jár együtt.
Az érzékelt jelenség sokkal inkább a személyen belül jelenik meg, mint azon kívül – azaz a
személy semmiképpen sem érzi azt tőle idegennek, elidegenedettnek, rajta kívül álló
dolognak. Maga a tartalom intenzív impresszióként jelenik meg a személyben, ami – némi
tapasztalatszerzés után – struktúrát képes nyerni. Lehatárolódik, azaz határozottan körvonalai
keletkeznek, s azon belül is jól érzékelhető mintázatok alakulnak ki. Képszerűvé válik, azaz
maga az impresszió alakul képszerűvé. Az úgynevezett ZK diák számára ez a kép
élményszerűen megjelenő impresszió, a vele együtt megjelenő tudásérzet természetes,
mindennapos élmény. Nem is fordít arra különösebb figyelmet. Viszont ma még csak
korlátozottan van birtokában annak a képességnek, hogy azonosítsa ezen élményeit, találjon
hozzá fogalmakat, hogy „beemelje” azokat az érzelmi, impresszív fogalmiság terébe,
„beemelje” a közösségi ethosz terébe. S gyakorlatilag nincsen birtokában annak a
képességnek, hogy az érzelmi, impresszív fogalmiság teréből kapcsolatot találjon/teremtsen
az absztrakt fogalmisággal.

Az érzelmi, impresszív világelsajátítás

Az érzelmi, impresszív világelsajátítás szemantikailag merőben különbözik a mai ember számára
megszokott, az absztrakt fogalmiságon alapuló tanulástól, amit az alábbi séma érzékeltet:
ABSZTRAKT FOGALMISÁGON
ALAPULÓ TANULÁS

ÉRZELMI IMPRESSZIÓKON
ALAPULÓ „TANULÁS”

fogalom/A

impresszió

képzet

képélmény (jelentés)
(tanulás)

jelentés (tudás)

tudásélmény

fogalom/I
Mint látható, az érzelmi, impresszív világelsajátítás esetében a tudásélmény (NEM tanulás-élmény!)
az előtt jelenik meg, mielőtt ahhoz fogalom kapcsolódna. S ez a tudásélmény holisztikus jellegű,
egészleges élményként jelenik meg. Míg az absztrakt fogalmakon keresztüli tanulás mindenképpen
igényel egyfajta időbeli linearitást (egyszerre csak egy fogalomra tudok fókuszálni, majd egy következő
időpillanatban egy másikra stb.), az érzelmi, impresszív világelsajátítás esetében egyben jelenik meg a
személy számára a jelentés, mint valami képélmény.
A fogalom/A és a fogalom/I között akkor is nagyon lényeges a különbség, ha formailag azonosak. T.i.
az a két jelentés különbözik egymástól, amikre utalnak. A jel azonos – a jelentés különböző.
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S éppen e tényben érhető tetten az a végzetes kommunikációs zavar, aminek következtében az
úgynevezett ZK diák marginalizálódik, kisodródik az iskolából.
A jelen kerettanterv messzemenően figyelembe veszi
 egyrészt az úgynevezett ZK diákok azon különleges bánásmód igényét jelző sajátosságait,
mely szerint alapvetően érzelmi, impresszív módon viszonyulnak a világhoz
 másrészt azt a tényt, hogy ők is abban a környezetben léteznek, ahol az absztrakt fogalmiság
dominál.
Mi több – a jelen kerettanterv azt a metódust tartalmazza, ahogy az említett két világ harmonizálható
az iskola keretein és lehetőségein belül.
Az absztrakt fogalmiság olyan jelentésekre utal, amelyek
 a személyen kívül vannak, attól függetlenek, s így objektívnak tekinthetőek, hisz mások
számára is azonos formában és tartalommal jelennek meg
 a valóság reprezentánsaként jelennek meg, mintegy modellálják a valóságot
 e valóságreprezentációt teszik a további vizsgálatok tárgyává.
Az érzelmi, impresszív fogalmiság olyan jelentésekre utal, amelyek
 a személyen belül jelennek, a személy azonosnak érzi magát azokkal
 személyfüggőek, szubjektívek
 jelenidejűek, igazi relevanciájuk a jelenben van
 kontextuálisak, azaz a megjelenő jelentés minden esetben kontextusfüggő.
IV.

A hajtóerő

A úgynevezett ZK diákokban tapasztalható hajtóerő, ami miatt – többek között – a többségi
iskolákban bekövetkezik marginalizálódásuk nem egynemű.
Ez a hajtóerő önmagában is egy nagy bonyolultságú entitás.
A hajtóerő „összetevői” attól függően rendeződnek egy konstrukcióba vagy sem, hogy az absztrakt
fogalmiság, vagy az érzelmi, impresszív fogalmiság terében értelmezzük azokat.
Azok a nem képességjellegű, és nem szocializációs jellegű tényezők, melyeket a tehetség-fejlesztéssel
foglalkozó szakemberek valamely tehetség kibontakoztatásához elengedhetetlennek tartanak (mint pl.
kitartás, elszántság, szorgalom, céltudatosság, versenyszellem stb.) hasonló minőségűek, mint a szóban
forgó hajtóerők. Ebben az összefüggésben nem túlzás azt állítani, hogy az úgynevezett ZK diákok
mindegyike rendelkezik a tehetségfejlesztés elengedhetetlen feltételével – t.i. a szükséges hajtóerővel.
Mindegyikük tehetségesnek tekintendő.
Ebben az összefüggésben a feladat nem más, mint e hajtóerő működését, működtetését pedagógiai
támogatáshoz juttatni, s valamilyen konkrét tárgyra (képesség kifejlesztésére, tevékenységre, aktivitásra
stb.) irányítani.
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Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Kontextualitás

Meglehetősen nehéz olyan helyzetet elfogadni, ahol a jelentéstartalmak minden esetben kontextus
függőek – márpedig az impresszión alapuló tudásmegjelenés mindig ilyen.
Az említett kontextusok mindig jelen idejűek.
A kontextusok összetevői, azaz azok a tényezők, jelenségek, tárgyak stb., amelyek megjelenítik az
adott összefüggésrendszert, nem határozhatóak meg a teljesség igényével. Már csak azért sem, mivel
ezen összetevők között mindig ott van, éspedig domináns módon van ott az a személy, akiben az
impresszión alapuló tudásmegjelenés megszületik – a maga egyedi és folytonos változásban lévő
érzékelésével.
Minél erőteljesebb a kontextusfüggőség a tudáshoz jutás folyamatában, minél inkább a kontextusban
érvényesülő jelentés dominál az absztrakt fogalmiság keretében érvényesülő jelentéssel szemben, annál
inkább változik az idő jelentése és jelentősége is a tudáshoz jutás folyamatában. Annál inkább nő meg a
jelenidejűség szerepe, azaz szorul háttérbe, enyészik el egyre jobban az időbeliség a jelentéssel
kapcsolatban. Ehhez kapcsolódva szorul háttérbe, enyészik el a történetiség jelentősége is, a jelentések
időbeli állandósága iránti igény is.
Annál inkább szorul háttérbe a fogalmiságalapú (az absztrakción alapuló) kommunikáció – s erősödik
fel egy érzelmi alapú, empátián és inspiráción alapuló kommunikáció. Az ilyen kommunikáció során
alkalmazott fogalmak funkciója jelentős mértékben megváltozik a korábbiakhoz képest. E fogalmak
egyre kevésbé szolgálnak absztrakt jelentéstartalmak jelölésére, s egyre inkább válnak képessé az
impresszión alapuló tudásmegjelenés, a felismerés során képszerűen megjelenő élmények tartalmainak
azonosítására – ráadásul a maguk adott, képszerű összefüggésrendszerében, kontextusában.
Amennyiben a személy egy kissé már megbarátkozott a kontextuális értelmezési környezettel – ahol
a jelentés mindig az adott és figyelembe vehető összetevők összefüggéseinek szövedékében és az
érzékelő személy jellegzetességei tükrében jelenik meg -, abban kezd otthonosan mozogni, újabb
tudáshoz jutási lehetőség kezd a számára kibontakozni.
A szeme elé, érzékelési környezetébe kerülő objektumokat, azok összefüggéseit egyre inkább kezdi
jelként érzékelni. Mégpedig közvetítésektől mentesen.
Ezekben az esetekben a közvetlen jelérzékelés a személy számára már értelmezés jelentőségű. Az a
benyomás, az a bizonyosságérzet keletkezik benne egy-egy ilyen közvetlen jel-érzékelés során, hogy
TUDJA miről is van szó. És meg is tud győződni arról, hogy ez valóban tudás-e – t.i. az említett érzetet
szándékosan fel tudja idézni, kapcsolatba tudja hozni más hasonló minőségű érzetekkel, aminek
következtében újabb felismerésjellegű érzet keletkezik/het. Azaz szándékosan képes ezekkel az
elemekkel műveleteket végezni, aminek eredményeként számára új tudás jön/jöhet létre. S mindez
lehetséges a fogalmak teljes kihagyásával is.
Természetes igényként jelenik meg e folyamat egy pontján, hogy az említett érzelmi alapozottságú
tudások kapcsolatba kerüljenek a fogalmisággal is, különösen az absztrakt fogalmiság világával – hisz
a személy közvetlen környezete az absztrakt fogalmiság világához tartozik. Miután a személy kezd
otthonosan mozogni az egyre „szaporodó” jelek érzékelésében, az érzékelt tartalmakhoz – a
felismerésjellegű tudásmegjelenés esetén megismert módon is egyre könnyebben tud fogalmakat
társítani.
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Ily módon nem arról van szó, hogy az absztrakt fogalmiság világa meghaladottá válna, hanem sokkal
inkább arról, hogy az absztrakt fogalmiság világa mintegy kitágul, korábban nem érzékelt/nem ismert
valóságtartalmak megismerésére/leírására/birtokba vételére válik alkalmassá.
S így maga a kontextualitás is ebben a táguló valóságérzékelésben, ebben a táguló valóságban nyer
releváns értelmet. Ahogyan az érzékelt valóság tágul (az említett módon), a kontextualitásban megjelenő
elemek jelentéstartamai is tágulnak.
Azaz, míg az absztrakt fogalmiság világa egy stabilnak, állandónak feltételezett (érzékelt) valóság
leírására törekszik egyre aprólékosabb részletezettséggel – az érzelmi, impresszív fogalmiság világa,
ahol a jelentések az egyre táguló kontextualitásban, s az érzékelő személy adott időpillanatban (a
mindenkori jelenben) érvényes jellegzetességei tükrében jelennek meg, egy hallatlan dinamikájú, az
érzékelő személlyel szoros egységben lévő, egymást átható formák gomolygásában megjelenő,
végeláthatatlanul újabb és újabb rétegeket, mélységeket feltáró valóságra utal.
VI.

Projektoktatás

A jelen alternatív kerettanterv az érzelmi, impresszív valóságelsajátítás preferálása érdekében a
projektoktatást állítja középpontba.
A projektek tervezése és megvalósítása során messzemenően és elsődlegesen figyelembe kell venni
a rendelkezésre álló erőforrásokat.
Az erőforrások között kiemelt szerepet biztosít a jelen alternatív kerettanterv a projekt eredményes
elvégzéséhez szükséges ismeretek, tudások rendelkezésre állásának. Amennyiben nem, vagy nem a
kívánatos mértékben, minőségben és mennyiségben állnak e tudások rendelkezésre – akkor e tudások
megszerzése, mint tevékenység a projekt részévé válik. Ily módon a tudások megszerzésére tett
erőfeszítések mindig célirányosak, még pedig közvetlenül és jól belátható cél irányába mutatóak –
sohasem öncélúak. (Mint tudjuk, az úgynevezett ZK diákoknál jellemző módon nem tud önértékként
funkcionálni a tudás, a tanulás.) Itt természetesen éppúgy épít a projekt a diákokra, az ő aktivitásaikra,
az ő létező és megszerzendő tudásaikra, mint a munkatársak aktivitásaira s az ő létező, avagy
megszerzendő tudásaikra. E projektekben a pedagógusnak nem kell mindent tudnia, nem ő a kizárólagos
forrása a szükséges tudásoknak. A projekt során szükségessé váló tudások közötti összefüggéseket maga
a projektaktivitás szervezi – mi több, a tudások megszerzésének módja is a projektaktivitások által
meghatározott. E módok között kiemelt jelentőséget képvisel az együttes élményen alapuló tudáshoz
jutás, ennek keretében többek között az egymástól tanulás is. De megjelenik természetesen pl. a
forráskutatás, az elemzéskutatás, az összehasonlító vizsgálatok, a hatékonyságelemzés, a tervezés, a
minőségmenedzsment de megjelenik a tapasztalati tanulás több válfaja is.
A projektek menedzselésénél bevett gyakorlat az ellenőrző pontok (check point) alkalmazása. Ekkor
a projekt menedzsmentje és a projektben résztvevő személyek együttesen értékelik, hogy az elmúlt
időszakban a tervekhez képest hogyan haladt a projekt, s közösen meghatározzák a szükségessé váló
módosításokat. Ezek az alkalmak természetesen módot kell, hogy nyújtsanak arra is, hogy az erőforrások
állapotáról, rendelkezésre állásáról is képet alkossanak az érintettek. Ennek keretében kiemelt szerepet
kap e kerettantervben a szükséges ismeretek, a szükséges tudások rendelkezésre állásának az áttekintése
is. Ez vonatkozik éppúgy a diákok által birtokolt – korábbról hozott, avagy a projekt eltelt időszaka alatt
megszerzett – tudásokra, mint a projektet koordináló pedagóguséra, avagy az általa a projektbe behívott
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szakértők6 által hozott tudásokra. Mivel a projektekbe beépített ellenőrző pontok alapfunkciója a projekt
előrehaladásának az értékelése – óhatatlanul avval jár együtt e tevékenység, hogy megerősítik a pozitív
folyamatokat, fejleményeket s igyekeznek kizárni az akadályozókat. Ebben a folyamatban
értelemszerűen benne van a diákok által megszerzett tapasztalatok, tudások megerősítése, elismerése is.7
Ez a szituáció egyúttal arra is alkalmat biztosít, hogy a projektkoordinátor rögzítse azt is, hogy a
projektben résztvevő diákok milyen új ismeretek birtokába kerültek – immár a szaktantárgyak
követelményei szerinti megfogalmazásban.
A projektek koordinátorai, menedzserei a tantestület tagjai. Azaz – a tantestület tagjai egyben
projektkoordinátori, projektmenedzseri feladatokat is ellátnak.
A projektoktatás egyrészt az úgynevezett nem-formális oktatási helyzetek körébe sorolható.
A projektoktatás másrészt az úgynevezett tapasztalati tanulási helyzetek körébe sorolható.
A tapasztalati tanulásnak e kerettanterv keretében két válfaját különböztetjük meg
 rutinszerzés - a praxis folytatásához szükséges, fogalmi azonosításokat nem feltétlenül
követelő gyakorlati ismeretek
 érzelmi, impresszív világelsajátítás.
A tapasztalati tanulás mindkét válfajának alkalmazása során el lehet jutni ahhoz, hogy az alapvetően
az érzelmi szinten megjelenő tudások fogalmakban reprezentálódjanak, illetve fogalmakhoz kötődjenek.
A jelen kerettanterv azt feltételezi, hogy az ezt alkalmazó iskolában a tapasztalati tanulás – benne a
nem-formális tanítás/tanulás különféle válfajai – központi szerepet kapnak. A jelen kerettanterv azt is
feltételezi, hogy az adott iskolában a kimenet az állami vizsgakövetelményeknek megfelelő tudásokról
való számot adás.
Azaz mindenképpen meg kell teremteni a tapasztalati tanulási helyzetek során elsajátított, alapvetően
érzelmi jellegű tudásoknak a vizsgakövetelmények szerinti fogalmi reprezentációját. Ennek három
meghatározó fázisa:
 érzelmi alapozottságú tudások megszerzése
 a megszerzett tudások
fogalomrendszer(ek)ben

megfeleltetése

és

értelmezése

meghatározott

szaktárgyi

 az állami vizsgák követelményrendszereihez hiányzó ismeretek megtanulása az absztrakt
fogalmiság alapján.
Egy adott iskolában nyilvánvalóan rendkívül fontos e három fázis megfelelő arányának biztosítása.
Ez az arány teoretikusan nem határozható meg. Optimális arányokról lehetséges beszélni, optimális
arányokra lehetséges törekedni.

6

A szakértő lehet szaktanár, de nem feltétlenül. Lehet valóban az adott problémakör szakértője is, hisz a problémák
meglehetősen ritkán jelentkeznek oly módon, hogy azok egy-egy szaktantárgy keretében teljes körűen tárgyalhatóak
lennének.

7

Ez az esemény pedagógiailag kiemelt jelentőségű, hiszen a megszerzett tudás elismerése, a tanulás megerősítése.
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Az oktatás-szervezés

Egyéni haladási utak
A kerettanterv a csoportos aktivitást (lásd pl. projektek) – és az egyéni haladási utakat feltételezi. Az
ellentmondás a csoportos aktivitás versus individuális ismeretszerzés között feloldódik, amennyiben
figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a nagy erejű impressziókhoz jutás feltételeit túlnyomó mértékben
a közösségi aktivitás, a csoport tagjaként végzett tevékenység képes biztosítani. Úgyszintén az adott
csoport képes a leginkább biztosítani az érzelmi tudatosság terében megjelenő tudások elismerését,
megerősítését is.
A csoport tagjai közösen, együttesen folytatnak (projekt)aktivitást – ám az e közben szerzett
személyes tapasztalatok minden egyes személyben más és más impressziókat idéznek elő, más és más
jelentéstartalmakat generálnak.
Az egyéni haladási utak biztosítása képezi az adott intézmény oktatásszervezésének az alapját. Az
egyéni haladási utak csoportos aktivitásokon keresztül realizálódnak.
Az egyéni haladási út biztosítása megkívánja, hogy minden diákra megkülönböztetett személyes
figyelem irányuljon. Ezt a figyelmet alapvetően a személyes mentor biztosítja.
Csoportszervezés
Az iskolában az összes tanítás/tanulási helyzet terv alapján zajlik. A tanév megkezdése előtt
elkészülnek mind a formális, mind a nem-formális tanítás/tanulási helyzetek előkészületei – figyelembe
véve a rendelkezésre álló erőforrásokat. Így a tanév elején a diákok számára már rendelkezésre áll
egyfajta kínálat, ami alapján ők a saját haladási útjukat tervezhetik – ami, mint említettük akár jelentős
mértékben is visszahathat a kínálat módosítására.
Az alapvetően az érzelmi, impresszív fogalmiság keretében létrejövő individuális tudások – közösségi
aktivitások közegében születnek meg. Azaz elengedhetetlen csoportok szervezése.
Az egyéni haladási utak fontos fázisa a tervezés után a releváns csoportokba jelentkezés (amit szintén
a mentorok támogatása mellett végeznek el a diákok). Ezzel kialakul a tanév elején az elsődleges
csoportokba sorolódás.
A diákok az elsődleges csoportjukon kívül más (formális és nem formális) csoportokban is dolgoznak
– egyéni haladási tervüknek megfelelően.
Értékelés, visszajelzés
Az értékelés, visszajelzés folyamata értelemszerűen követi mind a formális és nem-formális
tanítás/tanulási helyzetek, mind a tapasztalati tanulás sajátosságait. Így alapvetően három csoportba
sorolhatóak az e kerettanterv keretében értelmezett értékelések, visszajelzések:
-

-

-

az érzelmi, impresszív világ-elsajátítás keretében megszerzett tudások esetében – az érzelmi
kommunikációt feltételezve – először is meg kell jelenjen egyfajta reflexió a munkatárs
részéről a diákban megjelenő képélményre, majd tudásélményre.
az érzelmi, impresszív világ-elsajátítás keretében megszerzett tudások esetében jelenik meg
az érzelmi fogalmiságon alapuló diszkusszió, mikor is a partnerek egyazon kontextusban
képesek a megjelenő jelentéstartalom mind teljesebb kibontásán munkálkodni.
az érzelmi tudatosság keretében megszületett tudások fogalmi reprezentációját ezek után
lehetséges az absztrakt fogalmiság által reprezentált valóságmodell elemeinek megfeleltetni.
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Amennyiben valamely diáknál valamely évfolyam valamely tantárgy összes követelménye
elismerésre kerül az adminisztráció szerint, s azt az érintett pedagógus hitelesíti, akkor az iskola
hivatalosan is igazolja, hogy a diák az adott tantárgy adott évfolyama szerinti követelményeket
teljesítette.
Amennyiben a fenti módon valamely diák egy évfolyam összes tantárgya szerinti követelményeket
teljesítette, akkor az iskola hivatalosan is igazolja, hogy a diák az adott évfolyam követelményeit
teljesítette.
Az állami vizsgákon nyújtott teljesítmények értékelésével egy időben az iskola elismeri és tanúsítja a
diákok egyéb, a képzés során szerzett tudásait és képességeit is (pl. úgynevezett kompetencia
tanúsítványban).
VIII.

A minőségpolitika rendszere, módszerei és eszközei8

A szervezeti kultúra
Az úgynevezett ZK diák érzelmi, impresszív világ-elsajátításának a támogatás erőteljes, reá irányuló
figyelem mellett zajlik. Ez a figyelem az alapja a szervezeti kultúra egyik központi elemének – a
személyközpontúság érvényesítésének.
Az említett személyközpontúságból már adódik a szervezeti kultúra egy másik lényeges eleme – a
konszenzusos működés preferálása. Ez annyit jelent, hogy a szervezet életében a lehető legtöbb ügyet
konszenzusra törekvés jegyében, konszenzusok alapján igyekszik intézni a szervezet.
A szervezeti kultúra elengedhetetlen eleme a magas fokú bizalom megteremtése, fenntartása és
fejlesztése. Az egész szervezetet átható érzelmi kommunikáció pl. e nélkül lehetetlenné válik.
Az egész szervezetre kiterjed, a szervezeti kultúra eminens része az önreflexió. Szervezeti szinten is
rendszeresek a visszajelzések, megerősítések.
S szoros összefüggésben az önreflexióval a kutatói szemlélet érvényesítése is a szervezeti kultúra
része.

8

A szervezet rendelkezésére álló idő értelmezése és az avval való gazdálkodás: az iskola esetében csak az ún. személyes
időkről beszélhetünk – és nem beszélhetünk pl. gépidőről. Naponta egy-egy személynek 24 órányi fizikai időmennyiség
áll rendelkezésére. Ennek meghatározott hányadát engedi át esetünkben az iskolának. Ez igaz mind a diákok, mind a
munkatársak esetére is. Az iskola számára ezekből az „átengedett” időkből áll össze egy „idővagyon”, mellyel
gazdálkodnia kell.
A vonatkozó protokollok jórészt meghatározzák, hogy az iskola mit tehet az idővagyonnal való gazdálkodása keretében
– ám nem teljes körűen.
Ez az egyik komoly lehetséges erőforrása az alternatív kerettantervek szerint működő intézményeknek.
Az „idővagyon” a fizikai meghatározottságán túl rendelkezik egy másik fajta meghatározottsággal is, mely szintén
komoly erőforrás-lehetőséget jelent az alternatív kerettantervek szerint működő intézményeknek.
S ez az intenzitás.
Ez alatt pl. olyasmi értendő, hogy mondjuk egy diákkal folytatott beszélgetés során milyen mély, milyen erőteljes
érzelmi kapcsolatot sikerül mozgósítani. (Ez nyilvánvalón függ a realizálódó személyes figyelem minőségétől.) Azaz
adott fizikai időtartam, pl. fél óra alatt más és más intenzitású megélések történhetnek.
Ez az intenzitás tulajdonképpen nem az idő sajátja, nem az idő tulajdonsága.
Azért érdemes mégis a fizikai idővel kapcsolatban említeni, mert az így értelmezett intenzitás képes feloldani bizonyos
helyzetekben idő fizikai korlátozottságát.
Könnyen belátható, hogy az idő fizikai jellege egyértelműen protokollok alá vonható, az intenzitás azonban csak
korlátozottan.
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Elengedhetetlen eleme a szervezeti kultúrának az élő, szóbeli kommunikáció preferálása és
támogatása.
A szervezeti kultúrában is megjelenik az állandó változásra való készenlét, a permanens változás.
Mivel az érzelmi, impresszív világ-elsajátítás metódusa áll a jelen kerettanterv fókuszában - joggal
lehet és kell is számítani érzelmi jellegű feszültségek, konfliktusok rendszeres keletkezésére s azok
módszeres feloldására. A resztoratív szemléletmód, s evvel együtt a resztoratív eszközkészlet
alkalmazását ajánlja a kerettanterv az iskoláknak. A resztorativitás szellemében teljes összhangban áll
az érzelmi, impresszív világ-elsajátítással. Alapvetően az együttműködő személyek közötti harmónia
fenntartásában, annak megbillenése esetén újraépítésében érdekelt.
A szervezeti folyamatok nem különülnek el karakteresen egymástól, inkább áthatják egymást. E miatt
is plasztikusabb szervezeti dimenziókról beszélni, mint folyamatokról.
A folyamatok, a szervezeti dimenziók közül az valósul meg, amire figyelem irányul. Éspedig a
folyamatnak, a szervezeti dimenziónak a megvalósulás során lényegesen befolyásolja a jellegét az, hogy
milyen a reá irányuló figyelem jellege. Így viszont a menedzsment felelőssége lényegesen
megemelkedik, mikor meghatározza, hogy mely folyamatokra, mely szervezeti dimenziókra érdemes
kiemelt figyelmet fordítani.
Ezt nevezzük a szervezeti dimenziók felügyeletének.
A jelen kerettanterv szempontjából mindenképpen ajánlott a felügyelt szervezeti dimenziók körében
tartani az alábbiakat
-

egyéni haladási utak biztosítása

-

a személyek kiválasztódása

-

figyelem tereinek biztosítása

-

az élő, szóbeli kommunikációs terek működtetése

-

a koevolúciós hatások erőforrásjellegének felhasználása.

A vezetési modell jellemzői

IX.

-

delegált felelősségek

-

kezdeményezések támogatása és koordinálása

-

konszenzuális döntéselőkészítés

-

projektszervezet-szerű működés.

Az elfogadott pedagógus végzettség és szakképzettség

A jelen kerettanterv a pedagógus végzettségek tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírásokat tartja
érvényesnek.
Ugyanakkor a tantestület tagjaitól számos, a szaktanári kompetenciákon túlmutató feladat ellátását is
elvárja – vonatkozó készségek kifejlesztése mellett. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a szerepeket,
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melyek a jelen kerettanterv alkalmazásában közreműködő munkatársak esetében már említésre kerültek
e dokumentum korábbi helyein.
-

A projektek koordinátorai, menedzserei a tantestület tagjai. Azaz a tantestület tagjai
egyben projektkoordinátori, projektmenedzseri feladatokat is ellátnak.

-

A projektekbe behívott szakértők többnyire a tantestület tagjai. Azaz a tantestület tagjai
egyben a projektek szakértői feladatkörét is ellátják.

-

A mentor a tantestület tagja. Azaz a tantestület tagjai egyben mentori szerepet is vállalnak.

-

Az érzelmi kommunikációra képes és hajlandó személy a tantestület tagja. Azaz a
tantestület tagjai egyben képesek és hajlandók érzelmi kommunikációra is.

-

A facilitátorok a tantestület tagjai. Azaz a tantestület tagjai egyben facilitátori feladatokat is
ellátnak.

Megjegyzés

Az alternatív kerettantervet alkalmazó iskolák helyi tantervüket és pedagógiai
programjukat az alternatív kerettanterv alapján készítik el. Az alternatív
kerettantervvel összhangban lévő helyi tantervek és intézményi pedagógiai
programok számos sajátosságot tartalmazhatnak.
E sajátosságok értelemszerűen az intézmények szervezeti kultúrájában is
megjelennek. Azaz ugyanazon alternatív kerettantervet alkalmazó intézmények
szervezeti kultúrái között igen jelentős eltérések is lehetnek.
Éppen ezért a pedagógusok minősítése során is az adott intézmény szervezeti
kultúráját kell figyelembe venni.
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Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Kivonatok a magyar Waldorf-iskolák kerettantervéből9

http://waldorf.hu/sites/default/files/downloads/waldorf-kerettanterv.pdf
I.

Ajánlás

Kedves Kolléga!
A következő oldalakon kísérletet teszünk arra, hogy a köznevelés területén jártas szakértők számára
rövid áttekintést nyújtsunk a Waldorf-pedagógia és a Waldorf-iskolák világáról; egy olyan pedagógiai
és intézményirányítási rendszerről, mely több területen alapjaiban tér el a megszokottól, így csak a
mélyebben megismerő, vizsgáló szem számára tudja valóban megmutatni magát.
Kívánom, hogy pedagógus kollégáinkkal való munkája jó hangulatban, a kölcsönös szakmai
együttműködés jegyében teljen! Kérem, amennyiben a munka során olyan tapasztalatai keletkeznek,
melyeket érdemesnek tart megosztani a Szövetség vezetésével, juttassa el azokat hozzánk!

Köszönettel és üdvözlettel,

Marosváry Péter
a Magyar Waldorf Szövetség elnöke

9

Készült a Magyar Waldorf Szövetség elnöke által 2015. májusban készített „Felkészítő szakmai anyag a Waldorfiskolákban szakértői munkát végzők számára” alapján
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Bevezető

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve a Magyar Waldorf Szövetség által kiadott „Waldorf” és
„Rudolf Steiner” név használati jogával rendelkező iskolák számára készült. A kerettanterv alapján
működő Waldorf-iskolák státuszának meghatározása a magyar közoktatásban első ízben a 32.7551/2001. és 35.681-1/2003. számú oktatási miniszteri határozatokkal történt meg, majd ezt követően a
kerettanterv a 20/2006. (V. 5.) OM rendelettel alternatív kerettantervként kihirdetésre került. A 2012ben megújított és az emberi erőforrások minisztere 2013. május 2-án kelt 21140-2/2013/KOIR sz.
határozatával jóváhagyott kerettantervben a Nemzeti Alaptanterv elvárásai mellett megjelennek a
magyarországi Waldorf-iskolák eddigi működése során felhalmozott pedagógiai tapasztalatok. A
kerettanterv teljes terjedelmében elérhető a Magyar Waldorf Szövetség honlapján:
http://waldorf.hu/sites/default/files/downloads/waldorf-kerettanterv.pdf
A Waldorf-iskolák tizenhárom évfolyammal működő nevelési-oktatási intézményként ellátják az
általános iskola, a gimnázium és az alapfokú művészeti iskola feladatait. Waldorf-iskola működhet nyolc
évfolyammal is, amely az általános iskolai, és öt évfolyammal, amely a gimnáziumi feladatok mellett
látja el az alapfokú művészeti iskola feladatait. A Waldorf-iskolák nevelési-oktatási tevékenységüket a
kerettanterv szerint végzik, pedagógiai programjukat és egyéb iskolai dokumentumaikat a
kerettantervben foglaltak megtartásával alkotják meg.
Ha az iskola Waldorf, illetve Rudolf Steiner iskolaként kívánja megnevezni magát, vagy helyi
tantervében hivatkozásként szerepelteti e neveket, akkor - mivel e nevek oltalom alatt álló védjegyek köteles a Magyar Waldorf Szövetség névhasználati engedélyét beszerezni és működése során a
Szövetség névhasználatra vonatkozó szabályait megtartani.
III.

A Waldorf-pedagógia alapjainak, céljainak és sajátosságainak rövid bemutatása

A Waldorf-iskola pedagógiai programja mögött a szalutogenezis (az egészségességre törekvés, más
kontextusban a fenntartható emberi fejlődés) elve húzódik meg: Törekednünk kell arra, hogy olyan
körülményeket teremtsünk a gyermek fejlődése számára, mely adottságainak függvényében lehetővé
teszi a testi-lelki-szellemi értelemben egészséges emberre jellemző tulajdonságok, képességek lehető
legszélesebb skálájának lehető legoptimálisabb kibontakoztatását, a társadalomba való beilleszkedés
érdekében. Az emberré válás folyamatának egészét szem előtt tartva nem korlátozza a nevelést-oktatást
az időszakosan változó, múló trendként preferált tulajdonságok egyoldalú erősítésére (pl. jó
munkavállaló). Ennek értelmében a Waldorf-pedagógia figyelembe véve a természetes érési
folyamatokat minden életkorban a gyermekek teljes személyiségének, vagyis testi-lelki-szellemi
képességeinek dinamikus egyensúlyban lévő fejlesztésére törekszik, inspirálja a gyermekek belső
fejlődését és elősegíti a külvilággal való egészséges kapcsolat kialakulását. Ez utóbbi eredményességét
nem elsősorban a tanulmányi eredmény alakulásán méri le, hanem képesség-, készségfejlesztő jellegű,
modern pedagógiai értelemben kompetenciaalapú nevelést-oktatást valósít meg, így a Waldorf-tanterv
– a köznevelési törvény újonnan megfogalmazott alapelveivel összhangban – egyforma jelentőséggel
foglalkozik az egyes évfolyamon
 a különböző életkorokhoz kapcsolódó nevelési célok leírásával,
 az adott életkorban szükséges képesség-készségfejlesztéssel,
 az adott életkorban elsajátításra kerülő tantárgyi tartalmakkal.
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E hármas célrendszer évfolyamonkénti meghatározása szigorúan a fejlődéslélektan és az
antropozófiai antropológia alapján történik, a személyes és a szociális kompetenciákat egyaránt
tekintetbe véve a Waldorf-iskola nevelési-oktatási rendszerében az időbeosztás hangsúlyeltolódását
eredményezi az általános- és középiskolákban jelenleg szokásoshoz képest. Kettős célja:
 Az elsődleges prevenció megvalósítása: megelőzni a különböző fejlődési problémák, ezen belül
különösen a tanulási hátrányok, nehézségek, kialakulását és a viselkedési, beilleszkedési
nehézségek létrejöttét. Ennek elérésére különösen az alsó szakaszban nagy hangsúlyt kap a széles
alapokon nyugvó képesség-, készségfejlesztés, mely később is következetesen megelőzi az egyes
képességekhez kötött, adott tantárgyi tartalmak megjelenését.
 Kiegyenlítő-harmonizáló pedagógiai hatás elérése: a személyiségen belüli (intraperszonális),
különösen a képesség-, készségfejlődés terén meglévő fejlődési egyenetlenségek, diszharmóniák
pedagógiai módszerekkel történő kiegyenlítése, harmonizálása. Ez a kiegyenlítés (harmonizálás)
nem korlátozódik a tantárgyi tartalmak elsajátításához szükséges, főképpen kognitív képesség-,
készségstruktúra fejlesztésére, hanem az érzelmi-indulati, az akarati-cselekvéses és a szociális
életben szükséges képesség-, készségstruktúra harmonizálását is szem előtt tartja.
A célok megvalósításának Waldorf-tanterv nyújtotta lehetőségei










A tantervi órakeretben kb. 1/3-1/3-1/3 arányban szerepelnek a motoros-finommotoros fejlődést
és a praktikus intelligenciát, a lelki-érzelmi fejlődést és az érzelmi intelligenciát, valamint a
kognitív képességeket, tehát a gondolkodást és a szellemi fejlődést segítő tantárgyak.
A motoros-fiommotoros fejlődést segítő tantárgyak egyben támogatják a szenzomotoros
fejlődést, a szenzomotoros integrációt is. Ilyenek pl. a játékóra, Bothmer-gimnasztika, euritmia,
formarajz és szabadkézi geometria, kézimunka óra, kézművesség (faművesség, rézművesség,
asztalosság, kovácsolás, szövés, kosárfonás) valamint a főoktatáson belüli ritmikus rész és a
különböző projektmunkák, mint: házépítés, földművelés, mesterségek; a felső tagozaton (9-13.
osztály) a különböző gyakorlatok: mezőgazdasági praktikum, erdészeti praktikum, szociális
praktikum, ipari praktikum. Ezen túl az osztálytanító negyedik osztálytól ösztönzi a
gyermekeket, hogy alkatuknak megfelelő sporttevékenységeket válasszanak.
A lelki-érzelmi fejlődést segítő tantárgyak egyben támogatják a külvilág szemlélésének belső
képzetté válását és ezek érzelmi-gondolati feldolgozását. Ilyenek pl. euritmia, festés, rajz, énekzene, agyagozás, szobrászat, drámaóra, költészettan, 8. osztályos és 12. osztályos éves munka,
éves színdarab és drámaprojektek, szociális praktikum, a főoktatáson belül a mesék, történetek.
Ezeken túl az osztálytanító harmadik osztálytól ösztönzi, hogy a gyermekek alkatuknak
megfelelő hangszeren zenét tanuljanak, kórusba járjanak.
A gondolkodás fejlesztése a közismereti tárgyak keretein belül valósul meg. A következő
hármasságot mutatja: a jelenség megfigyelése, előidézése (praktikus gondolkodás szintje); a
jelenség leírása (képzetek, képi gondolkodás szintje), a jelenségből levonható szabályszerűségek,
törvények felismerése (szimbolikus reprezentációk, elvont gondolkodás szintje). A folyamatban
a gyermeknek megtanulják, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet eljutni az önálló
gondolatokhoz, hogyan tudják praktikus tapasztalataikat gondolatokra váltani, összefüggésekben
látni, valamint az elvont gondolatokat a valóság jelenségeihez kapcsolni, tettekre váltani.
A személyiségen belüli harmónia megteremtésének igénye egész Waldorf-pedagógiai rendszert
áthatja, ezért nem csak az egyes óratípusokban testesül meg, hanem minden pedagógiai
tevékenységünk ennek a hármasságnak a mentén valósul meg.
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A korszakos rendszerben (epochális jellegű) főoktatás felépítése is ezt a hármasságot tükrözi
(ritmikus rész – főrész – mese, történet), valamint a szaktanároknak is figyelembe kell venniük
az óratervezéskor ezt a harmonizáló pedagógiai elvet. Az egyes szaktárgyakban többször a
vertikális tantervi felépítésben is megjelenik ez a hármasság: pl. az idegen nyelveket az első
három osztályban csak szóbeliséggel, mozgás-ritmus-beszéd összekapcsolásával tanítjuk,
később a szókincs, mondatalkotás, történetek és végül a nyelvtani törvényszerűségek
következnek.
A korszakos tanítási mód támogatja a készség-, képességfejlődés idői ritmusát, figyelembe veszi,
ennek ún. látencia szakaszát, ezáltal elősegíti a képesség lehető legteljesebb kibontakozását. Egyegy képesség fejlesztése 3-4 hetes intenzív szakaszok során a főoktatásban történik, majd egy
kevésbé intenzív fenntartó-gyakorló fázis következik, melyhez a gyakorló órák adják a
lehetőséget. Ez idő alatt az idegrendszerben megszilárdul az adott készség-képesség
(procedurális tudás) mentális reprezentációja, csak ezután válik lehetségessé, hogy a már a szó
legszorosabb értelmében vett készségekben megnyilvánuló képességet az egyre bővülő és
magasabb szinten megjelenő tananyag elsajátításához használni lehessen.
A Waldorf-iskola a felsorolt pedagógiai célok elérése érdekében az alapképességek elsajátítását
elnyújtott alsó szakaszban [1-2-3 (-4). osztály] valósítja meg, ahol lehetőség van, főképpen a
számtan és az írás-olvasás tanulásban a lassabb ütemű haladásra, a gyermekek fokozatosan
jutnak el a kettős elvonatkoztatáson át (a beszélőtől és a beszéd hangzó oldalától) a szimbólumok
készségszintű használatáig.
A Waldorf-pedagógia szemléletében egyensúlyba kerül a közösség és az egyén fejlődésének
fontossága, az általános fejlődésmenet és az egyes egyén fejlődésének kapcsolata. Tekintettel
van az individuális különbségekre, elfogadja, hogy a gyermekek képességei hasonló életkoruk
ellenére igen különbözőek lehetnek, támogatja, inspirálja az individuális fejlődési út bejárását, a
természetesen bekövetkező fejlődési krízisek megélését és megoldását. Ugyanakkor a Waldorfiskola célja, hogy relatíve nagy osztálylétszámmal (25-30 fő) dogozzon, hiszen fontos pedagógiai
cél az osztályon belüli gazdag szociális kapcsolatrendszer kialakítása (mely modellezni kívánja
a társadalmi sokszínűséget, és értékként mutatja meg). Minden osztálytanítónak a saját
pedagógiai eszközárát és az iskolában adott fejlesztő-segítő eljárásokat tekintetbe véve kell
mérlegelnie, hogyan tud egyensúlyt tartani az általános és az egyes, a közösség fejlődése és az
egyén fejlődési útja között.
Az egészséges fejlődés elősegítése érdekében a Waldorf-pedagógia szoros együttműködést
igyekszik alakítani a szülőkkel. A szülőket a gyermek nevelésében egyenrangú, kompetens
személynek tekinti, szülői estek, előadások keretében folyamatosan tájékoztatja az adott életkor
jellemzőiről, pedagógiai célkitűzéseiről, feladatairól. Kéri a szülők segítségét a gyermek(ek)
számára legmegfelelőbb környezet kialakításában, fenntartásában. A felmerülő pedagógiai
problémák megbeszélésére és közös megoldására törekszik.

Tanulási és tanítási folyamatok, különös tekintettel az epochális tanítás, a szakórák, a gyakorlatok és
projektek rendszerére
Az oktatás- és iskolai élet szervezése, az óra- és napirendek kialakítása az életkori sajátosságoknak és
a tanítás ritmusának figyelembevételével történik. A Waldorf-iskola a tantárgyak sajátosságából
adódóan a tanítást fő-, és szakoktatás szerint tagolja; ez didaktikai forma szerint epochális tanításnak és
a szakóráknak felel meg: az olyan elméleti, művészeti és gyakorlati tantárgyak, amelyek esetében egy
kerek, lezárt témát tárgyalunk, epochális oktatás formájában jelennek meg, más tárgyakat - főleg ha
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állandó gyakorlást igényelnek - szakórákban tanítunk. A főoktatás tipikus tantárgyai: anyanyelv,
matematika-geometria, földrajz-gazdasági ismeretek, történelem-társadalmi ismeretek, természetrajzbiológia, fizika, kémia, esztétika. A tapasztalat szerint az anyanyelvi és a matematikai ismeretek és
kompetencia megszerzése érdekében a második elem - az állandó gyakorlás - is fontos a tanításban és a
tanulásban. A tantervben ezért jelennek meg az epochák mellett az anyanyelvi és a matematika szakórák
is.
Más tantárgyakat a szakórák hagyományos rendjében tanítunk. Amennyiben azonban a művészeti,
kézműves-gyakorlati tárgyak vagy az idegen nyelvek esetében összefüggő feladat vagy projekt jellegű
munka adódik, akkor ezeket is lehet természetesen tömbösített formában, epochálisan tanítani.
A tanterv minden tanuló számára kötelező. A Waldorf-iskolákra nem jellemző a nemek szerinti
csoportbontás. Az olyan tárgyak óráin is, mint kézimunka, kertművelés vagy kézművesség a lányok és
fiúk egyaránt részt vesznek. Csoportbontás ugyan előfordul, de ez nem nemek vagy teljesítmény szerint
történik, a legfontosabb szempont mindig az, hogy a létszám és a képességek tekintetében is kiegyenlített
legyen a csoport. Kivételt képezhetnek az idegen nyelvek, amelyeknél a képesség vagy teljesítmény
szerinti differenciálás is lehetséges.
A tananyag elsajátításának formájához tartozik az önálló munkákra való felkészülés is: ezek az ún.
projektek és éves munkák, amelyek során a tananyag alkotó jellegű feldolgozása a feladat, az elméleti,
művészi és kézműves-gyakorlati elemek összekapcsolásával. Az iskola mindennapjait átszövik a
közösséget alakító és erősítő tevékenységek: hónap/évszakünnepek, az éves ritmushoz igazodó ünnepek,
tanulói gyakorlatok, kirándulások, színdarabok.
Művészi nevelés, művészettel nevelés
A komplex művészettel való nevelési program – a Waldorf-szemléletű művészetoktatás – a maga
összetetten kezelt, elsősorban a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztésére ható, minden tanulóra
kiterjedő sajátos művészeti tevékenységekkel egyenlő módon és mértékben fejleszti a gyermek
intellektuális, érzelmi és cselekvésben megnyilvánuló - gyakorlati - képességeit, így a művészi
készségek fejlesztése mellett alkalmas a tanulási és viselkedési problémák kialakulásának megelőzésére,
az egészség megőrzésére. A „Waldorf művészeti nevelés” tantárgyai - a közismereti tárgyakkal egységes
tantervet alkotva - a kötelező órák részei.
Speciális tantárgyak oktatása
A tantárgyak között megjelennek a speciális Waldorf-tantárgyak: az euritmia, a mozgás és testnevelés
és ezen belül a Bothmer-gimnasztika, a kertművelés, illetve az iskolák felekezetektől független, szabad
vallásórákat kínálhatnak.
Projektek, gyakorlatok, éves munkák
A Waldorf-pedagógiának alapjellegzetessége az intenzívebb munkát feltételező időszakos tanulás.
Alsóbb osztályokban az egymást váltó epochákban, a hóünnepekre készülő előadásokkal is így
dolgoznak már a gyerekek. További eszköze lehet ennek a módszernek már az első nyolc osztályban a
tematikus jellegű erdei iskolák, táborok szervezése; középiskolában az életszakaszoknak megfeleltethető
feladatokkal több hetes gyakorlatok (mezőgazdasági, földmérés-erdei, szociális, ipari) viszik tovább
ezeket a folyamatokat. Van már példa az 5-8. és a középiskolai osztályfokokon különböző témahetek,
projekthetek megvalósulására. 8. és 12. osztályban (természetesen más és más minőségben) egy-egy
zárómunkával fejezik be a diákok a képzésüket. Az életszakaszi váltásoknak jelképes összegzői is ezek
a feladatok: több hónapos egyéni munkavégzést feltételeznek. A nyolcadikos éves munkának
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ténylegesen az összegző-visszatekintő sajátossága a hangsúlyosabb; a tizenkettedikes (a tervezéstől a
megalkotásig jó esetben több mint egy naptári évig tartó) feladatban mindezek mellett az előretekintő,
jövőbe irányuló jelleg már fontosabb. Mindkét zárást projektszerű bemutató munkákkal lehet
előkészíteni. Középiskolásoknál üdvös lenne egy-egy munkafolyamatnak portfóliószerű önértékeléssel
teljes levezetésével felépíteni a projekteket.
13. osztály
A tizenharmadik évfolyam az érettségire való felkészülést szolgálja. Az ezt megelőző tanévben a két
fontos zárómunka elvégzésével lezárul a diákok Waldorf-képzése. A kötelező magyar, történelem,
matematika és a legalább kettő választott tantárgy érettségi vizsgájára készülnek ebben a tizenharmadik
évben. Általános gyakorlat, hogy a megelőző két tanévben (a felvételi pontok számítása okán) már
megjelenik az érdemjeggyel való értékelés. A májusi érettségi vizsgára belső „kisérettségi”
vizsgarendszerrel is készülnek a tizenharmadik évben. (Európában van olyan állam, ahol a Waldorftanulmányok lezárása feljogosít a felsőoktatásban való továbbtanulásra.)
Tankönyvhasználat sajátosságai
A Waldorf-iskolában a tanítás záloga és a tudás forrása nem a tankönyv, hanem a tanár. Ő választja
ki azt a tananyagot és tanulási formát, amely a gyerekek adott csoportjának leginkább megfelel. A
Waldorf-iskolában elsősorban a tanulók által vezetett vagy összeállított epocha-füzetek veszik át a
tankönyvek szerepét.
Szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények, szótárak, atlaszok, irodalmi- és más segédanyagok,
források vagy kézikönyvek stb. használata fontos, de mindig a tanár által előkészített, feldolgozott és
átadott tananyag alátámasztására használjuk őket.
A hagyományos tankönyveket és legújabb technológiának megfelelő audiovizuális taneszközöket
elsősorban a Waldorf-iskolák felső tagozatán használják, ott is inkább akkor, ha önálló munkára
ösztönöznek. Az önálló kutatómunka további forrásai a primer irodalom, a szöveggyűjtemények, eredeti
dokumentumok, saját munkalapok, statisztikák, lexikonok, amelyek növekvő mértékben képezik a felső
tagozat munkájának részét. A diákoknak meg kell tanulniuk, hogy a tananyagnak maguk adjanak formát,
adott esetben olyan formát, hogy azt nyilvánosságra is lehessen hozni; meg kell tanulniuk, miként kell
folyamatokat leírni, dokumentálni és rendszerszerűen tagolni.
A Waldorf-iskolák működési sajátosságai

IV.

1. A Waldorf-iskolák típusai


nyolc évfolyammal működő Waldorf-iskola, amely ellátja az általános iskola és az alapfokú
művészeti iskola alapfeladatát



tizenhárom évfolyamos Waldorf-iskola, amely egységes iskolaként ellátja az általános iskola, a
gimnázium és az alapfokú művészeti iskola alapfeladatát



öt évfolyamos Waldorf-középiskola, amely ellátja a gimnázium és az alapfokú művészeti iskola
alapfeladatát

Waldorf-iskola egész napos iskolaként is megszervezheti az oktatást a jelen kerettantervben foglaltak
megtartásával és megfelelő alkalmazásával.
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2. Integrált alapfokú művészetoktatás
A Kerettanterv két tantervi programot tartalmaz: az általános műveltséget megalapozó oktatás
tantervét, amelynek alapján a tanulók a Waldorf-pedagógia szerint részesülnek általános iskolai és
gimnáziumi képzésben, valamint a művészeti nevelés tantervét, amely az alapfokú művészetoktatás
alternatív tantervi programja. A két tantervi program egymástól elválaszthatatlanul és egymáshoz
kapcsolódva alkotja a Waldorf-pedagógia tantervi modelljét, ezért a művészeti nevelés tantárgyai
kötelezőek, a művészeti órák a tanterv által ajánlott szabadon választott órákkal együtt a tanulói kötelező
óraszámot megnövelhetik.
A Waldorf-iskola választásával a tanuló (szülő) egyben azt is választja és elfogadja, hogy a Waldorfiskolában kötelezően részesül alapfokú művészetoktatásban. Erre figyelemmel a Waldorf-iskola
tanulója további alapfokú művészeti képzésbe a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
kapcsolódhat be.
A sajátosságokból fakadóan a művészeti csoportok megegyeznek az osztályokkal, a közismereti órák és
a művészeti órák egymástól nem különülnek el, együttesen és egységesen alkotják a Waldorf-nevelést.
Ez megjelenik az adminisztrációban is: az iskola a két köznevelési alapfeladat együttes nyilvántartására
egységes tanügyi dokumentációt vezet.
3. A Waldorf-iskolák szervezeti és önigazgató rendszere
A Waldorf-iskolák önigazgató intézmények, melyek szervezeti életük kialakítása során a Rudolf
Steiner által a szociális élet hármas tagozódásáról megfogalmazott elvek megvalósítására törekszenek.
A Waldorf-pedagógia legfontosabb célja a szociális megújhodás, az egészséges szociális fejlődés, amely
tükröződik a Waldorf-iskola szervezeti felépítésében, vezetési szerkezetében. Az iskolák a feladatok
delegálásának elvén működnek, amely során egyének és csoportok vállalnak felelősséget a vezetés és
döntéshozatal bizonyos területein a közösen meghatározott célok figyelembevételével. A Waldorfiskolák a fenntartóiktól elkülönült, szakmai és szervezeti szempontból önálló jogi személyek,
köznevelési feladataikat e kerettantervnek megfelelve, a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott felelősséggel valósítják meg.

A fenntartó
A Waldorf-iskolák fenntartói a szülői közösség által működtetett közhasznú civil szervezetek:
alapítványok, egyesületek. A fenntartók önálló jogi személyként a hatályos jogszabályoknak
megfelelően biztosítják a működési kereteket és – az iskolával közösen kialakított
együttműködési rendben – ellátják a fenntartói feladatokat.
Intézményvezetés
A Waldorf-iskolát a Tanári Kollégium vezeti. Dönt az iskolát érintő minden kérdésben és ellátja az
igazgatói felelősség körébe tartozó feladatokat. Az iskolát a Kollégium által választott
igazgató/iskolaképviselő képviseli, aki a jogszabályok szerinti jogok gyakorlása során, valamint
minden más esetben a Kollégium döntésének megfelelően jár el.
A Tanári Kollégium saját döntésével az intézményvezetést részben vagy egészben átruházhatja, és a
vezetői feladatok ellátásával – beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – egyszemélyben
felelős igazgatót vagy néhány fős vezetői csoportot is megbízhat.
Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

51

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

A Waldorf-iskolákban kialakult gyakorlat, hogy a vezetői munkakörökkel (igazgató, igazgatóhelyettes) megbízott pedagógusok nem, vagy csak részben élnek a vezetőkre előírt kötelező
órakedvezménnyel, arra is tekintettel, hogy az intézményvezetői feladatok egy részét az önigazgatás
folytán a Tanári Kollégium, vagy annak különböző testületei, munkacsoportjai látják el. Amennyiben a
vezető a vezetői kötelező órájánál többet tanít, az iskola jogosult a fel nem használt órakedvezményt
delegálni a vezetői feladatellátásban közreműködő pedagógusokra.
A Tanári Kollégium
A Tanári Kollégium a heti rendszerességgel tartott Tanári Konferencián foglalkozik a pedagógiai
munkát érintő kérdésekkel; az igazgatási-működési kérdésekre ajánlott külön Igazgatási Konferencia
szervezése. A Kollégium a pedagógusok köréből konferenciavezetőt, vagy vezetőket választ a körforgás
elvének megfelelően. A Kollégiumban minden pedagógus szabadon alakíthatja ki szakmai munkáját. A
közös pedagógiai és igazgatási-működési feladatokból az egyének vagy csoportjaik szabad
kezdeményezésre vállalnak, teljes körű felelősséggel.
Szervezeti és működési szabályozás
Waldorf-iskolák szervezetének és működésének alapelvei az egyes intézményekben a helyi
sajátosságoknak megfelelően valósulnak meg. Az iskola működése, mint közös cél szolgálatában az
intézmény és a fenntartó egymással szorosan együttműködik, jogosítványaikat rendeltetésszerűen és a
Waldorf-pedagógiai elvekkel összhangban gyakorolják. Az iskolák – a jogszabályok kötelező
előírásainak figyelembe vételével – szervezeti és működési szabályzatukban határozzák meg
szervezetük és működésük sajátos felépítését, így különösen: a fenntartóval való együttműködés
területeit, formáit és szerveit, valamint a feladat- és felelősség-megosztást, a tanári kollégium szervezetét
és működését, az intézményvezetői jogkörök megosztását, az egyszemélyi, testületi vagy közösségi
döntés és felelősség területeit és szerveit, illetve munkáltatói minőségükben további belső
szabályzatokat alkotnak.
A nem pedagógus munkakörök
Az iskola gazdasági szervezetét a nem pedagógus munkatársak alkotják: a gazdasági vezető
(gazdasági felelős), iskolatitkár, könyvelő, gondnok, takarító stb. A gazdasági vezető (gazdasági felelős)
az elfogadott iskolai költségvetés alapján, a munkakörére meghatározott jogkörrel és felelősséggel látja
el az intézményi gazdálkodással felmerülő feladatokat. A gazdasági szervezet munkatársai részt vesznek
az Igazgatási Konferencia munkájában. Az intézmény éves költségvetését a gazdasági vezető készíti elő
és a Tanári Kollégium fogadja el.
A Waldorf-iskolák többsége évfolyamonként egy, legfeljebb két osztállyal működő, méretüket
tekintve kis iskolák. Fenntartóik többségükben szülői kezdeményezésre létrehozott és általuk
működtetett civil szervezetek (alapítványok, egyesületek), a fenntartói tevékenységet a mindenkori
szülői közösség valósítja meg. Az iskola működésével felmerülő nem pedagógiai feladatok egy részét
(gondnoki, karbantartói feladatok, pénzügyi-gazdasági-adminisztrációs tevékenység) a fenntartó látja el
a szülői közösség aktív személyes közreműködésével. A nem pedagógiai feladatok ellátása az iskolában
történhet




a fenntartói tevékenység keretében,
külön technikai létszám biztosításával, vagy
önkéntes szülői közreműködéssel.
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4. Tankönyvhasználat, könyvtár
A speciális tankönyvhasználati elvek és az iskolai méretek (egy évfolyamon általában egy osztály)
folytán az iskolai könyvtárral szemben támasztott követelmények az általános szabályoktól az alábbiak
szerint eltérhetnek.
A Waldorf-iskolában 250 fő tanulói létszám alatt az iskolai könyvtár feladatát kiválthatja nyilvános
könyvtár és az iskolai könyvállomány gondozását elláthatják az iskola pedagógusai. 250 fő tanulói
létszám felett félállású könyvtárostanár látja el az iskolai könyvtári feladatokat, feltéve, hogy az iskola
rendelkezik nyilvános könyvtárral kötött kölcsönzési megállapodással. A Waldorf-iskolákban a
minimális könyvtári dokumentum-állományra és a könyvtárszabályzatra vonatkozó rendelkezéseket
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a minimális állomány 1000 könyvtári dokumentum, a könyvtári
SZMSZ-nek csak a könyvtárhasználatot és a katalógusrendet kell szabályoznia.
5. Bizonyítványok, értékelés
A Waldorf-iskolák szöveges értékelése minden tanuló esetében egyénre szabott, részletes értékelés,
amely terjedelme folytán a hivatalos és kötelező bizonyítvány-nyomtatvány (bizonyítványkönyv) formai
kereteit meghaladja. A Waldorf-iskolák minden tanulóra kiállítják a bizonyítványkönyvet és abban
feltüntetik, hogy a tanulóról szöveges értékelés készült. A tanuló teljesítményéről az egyes Waldorfiskolákban alkalmazott formai szokásoknak megfelelően kézzel vagy géppel kiállított részletes szöveges
értékelés („Waldorf-bizonyítvány”) a hivatalos bizonyítvány-nyomtatványtól elválaszthatatlan, annak
hivatalos kiegészítő mellékletét képezi. Az iskolák a szöveges értékelésre rendszeresített, egyedi
nyomtatványaik kezelésére és nyilvántartására megfelelően alkalmazzák a bizonyítványokra vonatkozó
előírásokat.
Az iskolák a szöveges értékeléstől a tanuló vagy szülő kérésére nem tekintenek el, az érdemjegyre
átváltást kizárólag iskolaváltás és továbbtanulás esetén alkalmazzák. Az iskolák az érdemjegyre átváltás
szabályairól pedagógiai programjukban maguk rendelkeznek.
6. Országos és nemzetközi együttműködés, szervezetek
A Magyar Waldorf Szövetség
A Magyar Waldorf Szövetség (MWSZ) 1997-ben jött létre, azóta képviseli a Waldorf-intézmények
és az egész Waldorf-mozgalom érdekeit.
A MWSZ egyesületi formában működik, jelenleg száznál több tagszervezete van (iskolák, óvodák,
képzések, intézmény-fenntartó civil szervezetek). Szervezeti struktúrája biztosítja, hogy az egyes
intézményi körök (óvodák, iskolák, tanárképzések, fenntartók) az erre a célra működtetett szövetségi
tagozatokban maguk döntsenek az őket érintő kérdésekről.
Az iskolák esetében ilyen együttműködés során, közös döntések által születnek azok a
dokumentumok, amelyek „kívülről” határozzák meg a magyarországi Waldorf-intézmények működését:


A Magyarországi Waldorf-iskolák Kerettanterve;



A Waldorf-iskolák névhasználati engedélyezésének kritériumrendszere és eljárásrendje;



A közös minőséggondozási kritériumrendszer, melynek fejlesztése jelenleg folyamatban van.

A Szövetség ellátja a kerettantervvel kapcsolatos feladatokat, a Waldorf-pedagógia általános név- és
minőségvédelmét és a Waldorf-intézmények, intézményfenntartók érdekképviseletét. A kerettanterv
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felhatalmazása alapján állásfoglalásokkal és ajánlásokkal segíti az intézmények feladatellátását, továbbá
a fenntartásában működő pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet (Waldorf Ház) útján országos
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat nyújt a Waldorf-pedagógia területén.
Waldorf Ház – Pedagógiai Szolgáltató Intézet
A Waldorf-intézmények minőséggondozásának elengedhetetlen támasza a Waldorf-pedagógiai
alapokon, országos feladatellátással működő Pedagógiai Szolgáltató Intézet, melyet a MWSZ 2008-ban
Waldorf Ház néven alapított.
A Waldorf Ház a jogszabályban meghatározott pedagógiai szolgáltatások – többek között: pedagógiai
tanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, intézményműködtetés, pedagógiai értékelés, valamint
továbbképzések szervezése – területén nyújt szolgáltatásokat Waldorf-pedagógusoknak, szülőknek,
fenntartóknak és a Waldorf-pedagógia iránt érdeklődőknek. Célja, hogy szolgáltatásaival a Waldorfintézmények munkáját segítse, ezáltal hozzájáruljon megerősödésükhöz, az ott folyó szakmai munka
minőségének javulásához.
Nemzetközi kapcsolatok
A hazai Waldorf-mozgalom az intézmények számát és szövetségi szervezettségét tekintve olyan
fejlődést mutat a rendszerváltozás óta, mely nemzetközi szinten is ismeretséget és elismertséget, így
megkülönböztetett figyelmet vált ki.
A magyarországi mozgalom több szálon kapcsolódik a nemzetközi mozgalomhoz. Intézményeink
szakmai együttműködést folytatnak külföldi partnerekkel, a Szövetség pedig – képviselői útján –részt
vesz a nemzetközi Waldorf-szervezetek munkájában:

V.

ECSWE:

European Council for Steiner Waldorf Education;

IASWECE:

International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education;

IAO:

Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa

A Waldorf-pedagógusok munkájának sajátosságai

Minden Waldorf-intézmény, legyen az óvoda vagy iskola, elsődleges céljának tekinti a gyermek
fejlődésének segítését. Nem a gyermekekét általában, hanem az egyes gyermekét, az iskolába járó
minden egyes gyermekét külön-külön.
A Waldorf-iskolában kiemelt hangsúlyt kap a pedagógusok egyéni felelőssége. A pedagógus teljes
személyiségével nevel. Munkájával kapcsolatban alapvető elvárás a rendszeres önreflexió és saját lelki
életének olyan módon történő gondozása, amely alkalmassá teszi a mindennapi feladatok ellátására, a
hibákból való tanulásra és a morális téren történő folyamatos fejlődésre is.
A Waldorf-iskolákban a pedagógusok közösségét Pedagógiai Kollégiumnak, vagy Tanári
Kollégiumnak nevezik. A Tanári Kollégium feladata, hogy meghatározza az iskola pedagógiai
programját és a pedagógiai minőséggondozás módját, valamint irányítja az intézmény életét.
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A Waldorf-pedagógia megvalósításához szükséges sajátos pedagógus-kompetenciák


A Waldorf-pedagógia alapelveit csak olyan osztálytanító és szaktanár képes alkalmazni, aki a
Waldorf-pedagógiában képzett, illetve igénye van a folyamatos belső fejlődésre és
továbbképzésre (lifelong learning).



A Waldorf-pedagógus attitűdje legyen befogadó, elfogadó. Legyen tisztában azzal, hogy még a
tipikus fejlődési utat bejáró, egyazon korcsoporthoz tartozó gyermekek között is lehetnek
képesség-, készségbeli eltérések, melyeket a nevelés-oktatás során figyelembe kell vennie.



A pedagógus ismerje és legyen képes alkalmazni a gyermekek egyéni megfigyelését Waldorfpedagógiai szempontok szerinti gyermekleírásban. Tudja használni az egyéni bánásmód
kialakítását segítő olyan mentális-meditatív Waldorf-pedagógiai eszközöket, mint a gyermekek
lényének esetenkénti felidézése, és a heti rendszerességgel megtartott tanári konferencia
gyermekmegbeszélései. Képes legyen az egyéni szöveges értékelésre, az egyéni képességek
aktuális leírására.



Az osztálytanító és a szaktanár legyen képes az osztályon belül differenciált módon kezelni az
egyes gyerekek közötti képesség-, illetve készségkülönbségeket. Lásson rá az egyes gyermekek
képességprofiljában megmutatkozó diszharmóniákra, fejlődési elmaradásokra, és a lehető
legnagyobb mértékben tekintetbe tudja venni azokat az osztályon belüli pedagógiai munkában.
Ebben a munkában szükség esetén tudjon segítséget kérni a Waldorf-pedagógia rendszerével
kompatibilis pedagógiai fejlesztő-segítő eljárásokat alkalmazó szakemberektől: Extra Lesson
tanár, higiéniai- és szociál-euritmista, művészet-terapeuta.

A pedagógus munkakör sajátosságai
A pedagógusokkal szemben többletkövetelményeket támaszt a tanórákra való felkészülés, a Tanári
Kollégium ülésein megvalósuló közös pedagógiai munka (gyermek- és osztálymegfigyelések), az
önképzés, valamint a Tanári Kollégium vezető szerepére épülő önigazgatás. Munkaköri
kötelezettségként jelenik meg a heti rendszerességgel megtartott konferenciaüléseken való részvétel, a
vezetői feladatok ellátásában való közreműködés delegálás alapján, amelyek a pedagógus javára
kötelező óraként vagy órakedvezményként elszámolhatók.
Az epochális oktatásszervezésben a szaktantárgyi epochák 3-4 hétig tartó időszakok, a tantárgyi órák
tehát a tanévre egyenlőtlenül elosztva jelennek meg. A munkavállalói érdekek megkövetelik és
indokolják a munkaidőkeret és ezen belül a kötelező órákra tanítási időkeret alkalmazását. A tanéves
viszonylatban alkalmazott átalányelszámolás mellett a tanévi epochális órák havi átlagában számított
„kötelezőóra-átalány” kiegyenlítetté teszi a munkaidőt, biztosítva a pedagógus egyenletes havi
bérezését.
Az iskolák mindenkori helyi körülményeik alapján belső szabályzatukban határozzák meg a
pedagógusok kötelező óraszámát, az általános előírásoktól eltérő kötött és kötetlen munkaidejét,
valamint az osztálytanítói szabad évre való jogosultság feltételeit és a pedagógus szabad év alatt
ellátandó feladatait.

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

55

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az osztálytanító kiemelt szerepe
Minden osztálynak saját osztálytanítója van, aki ideális esetben nyolc évig kíséri az osztályt. Az
osztálytanító tartja a reggeli főoktatást (a tömbösített közismereti tárgyakat) és a képesítésének
megfelelő szakórákat a saját osztályában.
Az osztálytanító pedagógiai feladata, hogy az osztályközösségből együttműködő szociális közeget
formáljon, és megteremtse a tanítás-tanulás optimális feltételeit. Morális tekintélyét elkötelezettségével,
a gyermekekkel való bánásmódjával, a gyerekek iránti valódi érdeklődéssel és a szülőkkel való szoros,
nyílt, bizalomteljes kapcsolatával tudja megalapozni.
Az osztálytanító kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal, kölcsönösen figyelemmel
kísérik egymás munkáját. Rendszeresen osztálykonferenciát szervez, amikor a szaktanárokkal közösen
osztály- és gyerekmegbeszélést folytatnak.
Az osztálytanító folyamatos kapcsolatban van a szülőkkel, havi rendszerességgel szülői esteket tart,
elősegíti az osztály szülői közössége szellemi, pedagógiai munkájának az elmélyülését, és bepillantást
ad az osztályban történő folyamatokba. Ezt a célt szolgálhatják a szülők számára szervezett nyílt napok,
az évszakünnepek, a családi programok, kirándulások is. Az osztálytanító a szülőknek (fogadóórák,
családlátogatások keretében) egyénileg is lehetőséget biztosít személyes beszélgetésekre.
Az osztálytanítónak szakmai és munkaszerződésben meghatározott kötelessége a tanári konferenciák
pedagógiai kutatómunkájában való részvétel.
VI.

A minőséggondozás területei

A Tanári Kollégium feladata a pedagógiai munka minőséggondozási eljárásainak, ezen belül a belső
szakmai értékelés rendszerének a kialakítása és működtetése. A helyi programokban egyebek mellett
rögzítésre kerülnek a következő eljárások: az új kolléga bevezetése, önképzés segítése, mentorálás,
hospitálás, belső képzés, pedagógiai problémák feltárása, pedagógiai döntések meghozatala.
Az intézmények közötti különbségek mellett elmondható, hogy iskoláinkban jellemzően jelen vannak
a tanév végi tanárértékelések. Ezekben az önértékelés mellett nagy hangsúlyt kapnak a kollégák
visszajelzései (hospitálások, illetve az együttműködés tapasztalatai alapján), a diákok értékelései, illetve
a szülői értékelések is. A tanárértékelések közül kiemelt jelentőségűek a végzős (8. osztályos)
osztálytanító, illetve a végzős (13. osztályos) osztálykísérő visszatekintése az osztályával együtt töltött
évekre. Az itt megfogalmazott tapasztalatok az egész iskola életére hatással vannak.
A Waldorf-iskolák minőségi munkájának egyik legfontosabb biztosítéka a megfelelő
konferenciamunka. A Tanári Kollégium tagjai minden héten találkoznak az ún. Tanári Konferencián,
ahol közös pedagógiai és intézményirányítási munkát folytatnak. Minden iskola maga határozza meg a
konferencia konkrét tartalmát és menetét, de azt elmondhatjuk, hogy egy Konferencia általában a
következő jól elkülöníthető részekből áll:
1. A Stúdium, melynek keretében Waldorf-pedagógiai szakirodalom egyes
elemeinek
közös feldolgozása történik. A kollégák közösen mélyednek el a Waldorf-pedagógia
alapelveiben, így alakul ki a közös értés, az „egyet értés” a kollégiumon belül.
2. Gyermek-megbeszélés vagy osztálymegbeszélés, ahol előre meghatározott metódus alapján
fordítják a kollégák figyelmüket egy-egy gyermek, vagy egy-egy osztály pedagógiai
problémájának megoldására. Így az osztálytanítók, vagy a szaktanárok az egész kollégium
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segítségével tudják megoldani a számukra nehéz pedagógiai feladatokat.
3. Közös művészi tevékenység, ahol a pedagógusok közösen vesznek részt valamilyen alkotó,
művészi folyamatban (éneklés, festés, euritmia, vagy akármi más). A közös művészi
tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusok a nevelést, mint művészi alkotó munkát
élhessék meg, továbbá sokat segít a közösség összekovácsolásában, az együvé tartozás
érzésének s a bizalom légkörének kialakításában.
4. Technikai rész, ahol az intézmény mindennapi működésével kapcsolatos témákon
dolgoznak.
Egy önigazgató szervezetben a minőségi munka további fontos biztosítékai a munkatársak
egyéni felelősségvállalása, valamint a folyamatok tudatos ápolása a tervezéstől a
megvalósításon át a rendszeres és módszeres visszatekintésekig. Itt nem csak a pedagógiai
folyamatokra, hanem a technikai és igazgatási folyamatokra is gondolunk, hiszen az
önigazgatás az intézmény egész működésére kiterjed.
Ahogy a tanulók értékelésénél is a fejlődést igyekszik támogatni a Waldorf-pedagógia, úgy
a felnőttek esetében is a visszatekintések és belső értékelési folyamatok elsősorban
fejlődésorientáltak, vagyis a szummatív helyett a formatív értékelési eszközöket preferálják.
Pedagógusképzés és továbbképzés
A Waldorf-pedagógia emberismereti alapjainak és metodikai-didaktikai sajátosságainak elsajátítása,
a különböző életkoroknak és a tanított tárgyaknak megfelelő eszközök és oktatásszervezési formák
megismerése külön neveléstudományi és művészeti pedagógusképzést igényel. A képzések
legfontosabb szakmai céljai a következők:







VII.

1.
(1)

A pszichológiai-pedagógiai embertannak a gyermek „szemlélő” megértéséhez kell vezetnie.
A módszertani oktatás célja a tananyag embertani elmélyítése és annak megértetése, hogy az
oktatás szándékai miként érvényesülnek.
A művészi gyakorlatnak – festés, agyagozás, zene, dráma, euritmia, beszédképzés – kell az utat
előkészíteniük ahhoz az átalakulási és érzékennyé tevő folyamathoz, amely mind a művészi
alkotást, mind a pszichológiai megismerést támogatja.
A szociális együttműködés gyakorlása segíti az emberek és a világ iránti érdeklődés kialakítását
és fenntartását.
A képzés és önképzés során kialakíthatók a tanári hivatáshoz szükséges legfontosabb erények:
motiváció, önreflexió, érdeklődés, lelkesedés, kezdeményezőkészség és szaktudás.
A pedagógus-munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségek a Waldorf-iskolákban (a
kerettanterv szerint)

Osztálytanító munkakörben foglalkoztatható
az 1-8. évfolyamon, aki
a) tanítói, konduktor-tanítói vagy gyógypedagógusi végzettség mellett akkreditált pedagógustovábbképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói képesítéssel rendelkezik,
b) általános iskolai vagy középiskolai tanári végzettség mellett akkreditált pedagógustovábbképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói képesítéssel rendelkezik,
c) magyarországi, illetve külföldi Waldorf-pedagógusképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói
képesítéssel rendelkezik
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Az osztálytanító taníthatja a kötelező és a szabadon választható tantárgyakat az alábbiak kivételével:


idegen nyelvek



kézművesség



euritmia



szabad vallás



mozgás és testnevelés, Bothmer-gimnasztika 3. osztálytól



ének-zene 5. osztálytól

Ez utóbbiak oktatására csak akkor jogosult, ha rendelkezik a 2-5. pontokban előírt
végzettségekkel.
2.

3.

4.

Az 1-8. évfolyamon szaktanárként foglalkoztatható, aki


a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító, e mellett akkreditált pedagógustovábbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik vagy a munkába lépéstől
számított 2 éven belül megkezdi Waldorf-pedagógiai tanulmányait,



a tantárgynak megfelelő szakos tanár (fő2iskolai vagy egyetemi végzettséggel), e mellett
akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik
vagy a munkába lépéstől számított 2 éven belül megkezdi Waldorf-pedagógiai tanulmányait,



a tanított tantárgynak megfelelő Waldorf-szaktanári képesítéssel rendelkezik.

A 9-13. évfolyamon szaktanárként foglalkoztatható, aki


a tantárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanár, e mellett akkreditált
pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik vagy a
munkába lépéstől számított 2 éven belül megkezdi Waldorf-pedagógiai tanulmányait,



a művészeti nevelés tantárgyai és a testnevelés tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő szakos
tanár, e mellett akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel
rendelkezik vagy a munkába lépéstől számított 3. tanévben megkezdi Waldorf-pedagógiai
tanulmányait,



a speciális Waldorf-tantárgyak esetén a 6. pontban meghatározott végzettséggel rendelkezik.

A kézművesség tantárgy oktatására az 5-13. évfolyamon a 2-3. pontban foglaltaktól eltérően
foglalkoztatható, aki


a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel rendelkezik,



az oktatott tartalomnak megfeleltethető végzettséggel bíró művész, iparművész; népi iparművész
vagy 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.

(Így például megfelelő: a fémművességek körében a kovács, a maszk- és bábkészítés körében népi
iparművész, bábkészítő alkalmazása, faragás: asztalos...)
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5.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

A Waldorf-kerettanterv alapján bevezetett speciális tantárgyak
5.1

Mozgás és testnevelés, Bothmer-gimnasztika tanárként foglalkoztatható

a.

az 1-6. évfolyamon, aki a Bothmer Movement International által elismert magyarországi
vagy nemzetközi képzésen megszerzett Bothmer-tanár végzettséggel rendelkezik,

b.

a 3-4. évfolyamon, aki osztálytanítóként elvégezte a Bothmer-képzés megfelelő modulját,

c.

a 7-8 évfolyamon, aki Bothmer-tanárként elvégezte a Bothmer-képzés 7-8. osztályos
modulját,

d.

a 1-8. évfolyamon, aki testnevelőtanár végzettség mellett Bothmer-tanár végzettséggel
vagy akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-pedagógusi képesítéssel
rendelkezik vagy a munkába lépéstől számított 2 éven belül megkezdi Bothmer- vagy
Waldorf-pedagógiai tanulmányait,

e.

a 9-13. évfolyamon, aki testnevelőtanár (főiskolai vagy egyetemi végzettséggel), e mellett
Bothmer-tanár végzettséggel, vagy akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett
Waldorf-pedagógusi képesítéssel rendelkezik vagy a munkába lépéstől számított 2 éven
belül megkezdi Bothmer- vagy Waldorf-pedagógiai tanulmányait.

5.2. Euritmiatanárként foglalkoztatható az 1-13. évfolyamon, aki az Euritmia Iskolák
Nemzetközi Szövetsége, a „Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Sektion für
redende und musizierende Künste” által elismert magyarországi vagy külföldi képzésen szerzett
euritmia alapdiplomát, valamint a pedagógiai euritmia oktatására jogosító diplomát.
5.3

Kertművelés-tanárként foglalkoztatható, aki

a.

a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel rendelkezik, és részt vesz a
Biodinamikus Egyesület által jóváhagyott vagy ennek megfelelő nemzetközi
biodinamikus szemléletű (Demeter irányelvek szerinti) gazdálkodást oktató tanfolyamon,

b.

közép- vagy felsőfokú szakmai (kertész vagy agrár) végzettséggel vagy hároméves
igazolt szakmai (kertész vagy agrár) gyakorlattal rendelkezik, és részt vesz a
Biodinamikus Egyesület által jóváhagyott vagy ennek megfelelő nemzetközi
biodinamikus szemléletű (Demeter irányelvek szerinti) gazdálkodást oktató tanfolyamon,

c.

a tanított tantárgynak megfelelő Waldorf-szaktanári képesítéssel rendelkezik.

5.4
Szabadvallás-oktatás tanáraként foglalkoztatható, aki gyakorló Waldorf-pedagógusként
részt vesz a hazai szabadvallás-tanárok szakmai találkozóin és továbbképzésein. E mellett részt
vesz a tanári kollégium által felkért mentorral való rendszeres szakmai konzultációkon.
6.

Intézményvezető
A Waldorf-iskolákban az intézményvezetőt a Tanári Kollégium választása alapján a fenntartó
bízza meg, pályázati eljárást az iskolák alkalmazhatnak.
A vezetői munkakör betöltésére jogosító intézményvezetői szakképzettségnek kell elfogadni
a Magyar Waldorf Szövetség fenntartásában működő pedagógiai intézet (Waldorf Ház) által
szervezett akkreditált intézményvezetői képzésen szerzett képesítést.
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7.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Egyéb rendelkezések
1.
Új alkalmazás esetén osztálytanítóként az a pedagógus is foglalkoztatható, aki
tanulmányait a Waldorf-osztálytanító képesítést nyújtó képzésben a munkába lépés évében
megkezdi.
2.
Ha a Waldorf-iskolában foglalkoztatott pedagógus szakképzettsége e kerettantervben
meghatározott képesítésnek nem felel meg, és a kerettanterv jóváhagyásakor
a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van,
legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható,
b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, a
kerettanterv jóváhagyásától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább
pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait az előírt szakképzettséget nyújtó képzésben
megkezdte.
c) legalább 8 éves Waldorf-iskolában pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlattal
rendelkezik, az iskola ajánlásával mentesül a Waldorf-képesítés megszerzése alól.
d) A b) pontban meghatározottak alól mentesül és változatlan munkakörben tovább
foglalkoztatható a Waldorf-iskolában tanító pedagógus, ha rendelkezik Waldorfképesítéssel és a kerettanterv jóváhagyásakor Waldorf-iskolában pedagógus
munkakörben való foglalkoztatása eléri a tizenöt évet.
3.
Új alapítású Waldorf-iskolák osztálytanítói az első három évben a Magyar Waldorf
Szövetség Tanácsadó Körével egyeztetve mentességet kaphatnak a fenti esetekben
meghatározott szakos végzettségek alól, kivéve a Waldorf-kerettanterv alapján bevezetett
speciális tantárgyakat (l. fentebb, 5. pont)
4.
Pedagógusképző felsőoktatási intézmény hallgatójának iskolai gyakorlati képzés
vezetésére vagy pedagógusok továbbképzésére vezető tanári (gyakorlatvezető tanítói), továbbá
szaktanácsadói megbízást az kaphat, akinek Waldorf-pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége, valamint Waldorf-iskolai nevelőoktató munkában eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlata van.
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1.3
I.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Kivonatok a Waldorf Óvodapedagógiai Programból

Ajánlás

Kedves Kolléga!

A következő oldalakon kísérletet teszünk arra, hogy a köznevelés területén jártas szakértők számára
rövid áttekintést nyújtsunk a Waldorf-pedagógia és a Waldorf-iskolák világáról; egy olyan pedagógiai
és intézményirányítási rendszerről, mely több területen alapjaiban tér el a megszokottól, így csak a
mélyebben megismerő, vizsgáló szem számára tudja valóban megmutatni magát.
Kívánom, hogy pedagógus kollégáinkkal való munkája jó hangulatban, a kölcsönös szakmai
együttműködés jegyében teljen! Kérem, amennyiben a munka során olyan tapasztalatai keletkeznek,
melyeket érdemesnek tart megosztani a Szövetség vezetésével, juttassa el azokat hozzánk!

Köszönettel és üdvözlettel,

Marosváry Péter
a Magyar Waldorf Szövetség elnöke
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II.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Bevezető

A Waldorf Óvodapedagógiai Program (WOP) a Magyar Waldorf Szövetség által kiadott „Waldorf”
és „Rudolf Steiner” név használati jogával rendelkező óvodák számára készült. A WOP alapján működő
Waldorf-óvodák státuszának meghatározása az 2012-ben megújított és az emberi erőforrások minisztere
2013. április 4-én kelt 12078/1/2013/KOIR sz. határozatával jóváhagyott alternatív óvodapedagógiai
programban az Óvodai nevelés országos alapprogramjának elvárásai mellett megjelennek a
magyarországi Waldorf-óvodák eddigi működése során felhalmozott pedagógiai tapasztalatok. A WOP
teljes
terjedelmében
elérhető
a
Magyar
Waldorf
Szövetség
honlapján:
http://waldorf.hu/sites/default/files/downloads/waldorf_ovodapedagogiai_program.pdf.
Ha az óvoda Waldorf, illetve Rudolf Steiner iskolaként kívánja megnevezni magát, vagy helyi
pedagógiai programjában hivatkozásként szerepelteti e neveket, akkor - mivel e nevek oltalom alatt álló
védjegyek - köteles a Magyar Waldorf Szövetség névhasználati engedélyét beszerezni és működése
során a Szövetség névhasználatra vonatkozó szabályait megtartani.
III.

A waldorf-pedagógia filozófiai háttere, emberképe

Filozófiai háttér
A Waldorf-pedagógia a gyermek ismeretéből – életkoronként változó testi, lelki, szellemi
szükségleteinek felismeréséből – kiindulva biztosítja a gyermek számára az egészséges fejlődést,
az egészséges életmódot.
A Waldorf-pedagógia filozófiai háttere a Rudolf Steiner által a XX. század elején kidolgozott
emberismeret, az úgynevezett: ANTROPOZÓFIA (Antroposz-szófia «görögül» = az emberre
vonatkozó bölcsesség). Az antropozófia hatással volt a gyógypedagógiára, az orvostudományra, a
művészetekre, a mezőgazdaságra és más életterületekre is. (Sok esetben az antropozófia megismerési
módszerei által nyert – az egyéb szakterületekre vonatkozó – alapvető megállapítások csak évtizedekkel
a koncepciók kimunkálása és sikeres alkalmazása után nyerték el az egyértelmű tudományos
bizonyítást.)
Az első Waldorf-óvoda megnyitására a Waldorf-iskola 1919-es megalapozását követően mintegy hétnyolc évvel került sor. Ma már több ezer Waldorf-óvodai csoport működik világszerte. Szakmai és
hivatalos központjuk a Stockholmban székelő Waldorf Óvodák Nemzetközi Szövetsége a Waldorf
Steiner Kisgyermekkori Nevelésért (IASWECE), mely részt vesz a Waldorf-óvodapedagógiát érintő
pedagógiai kutatásokban, rendezvényekben, valamint képzési és kiadói tevékenységekben is.
Helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten rendszeresen együttműködnek a Waldorf-óvónők.
Céljuk, hogy a Waldorf-óvoda ideáját a maguk számára minél életszerűbbé, elevenebbé tegyék, magukat
egyre inkább képessé tegyék arra, hogy e pedagógia sajátos, de egyetemes koncepcióját egyre
elmélyültebben tudják megvalósítani a mindenkori helyi adottságok és körülmények között: „itt és
most”.
1988-ban Solymáron jött létre az első magyar Waldorf-óvoda, amelynek munkája igen nagy
érdeklődést váltott ki a szülők és az óvónők körében.
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1990 szeptemberében kezdte meg munkáját Solymáron a posztgraduális Waldorf-óvónőképzés –
pontos nevén Waldorf Óvodapedagógiai Szeminárium. Azóta több száz hallgató vett részt ezen a 900
órás kurzuson.
Magyarországon ma közel 60 óvodai csoport működik, több mint 1500 kisgyerekkel. A hazai
Waldorf-mozgalom hivatalos képviselője a Magyar Waldorf Szövetség (MWSZ), melynek központja
Budapesten található.”
A WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM képet kíván adni a Waldorf-óvoda
nevelésének alapjairól, lehetőségeiről és feltételeiről.
A magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelvei, melyet az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja dolgozott ki, teljes mértékben és tervszerűen jelennek meg a Waldorf-óvodapedagógia
valóságában.
Emberkép
A Waldorf-pedagógiának az európai hagyományokban gyökerező antropológiai felfogása az embert
– az emberi lény legbensőbb magját – transzcendens eredetű individualitásnak tekinti.
Minden individualitás egyetlen és egyszeri. Nem csak minden ember ujjlenyomata különbözik,
hanem énstruktúrája is. Ebben az értelemben az individuum rejtélyes, megközelíthetetlen mások
számára, de sokáig saját maga számára is ismeretlen. Öntudatra kell ébrednie a világ és a többi ember
megismeréséhez, fel kell fognia az individualitás szabadságát, amely egyben felelősségvállalás is. E
felfogás szerint az emberi lét célja az egyén erőinek mind teljesebb kifejtése a világ s a többi ember
javára is.
A megtestesült és magát testiekben és lelkiekben kinyilvánítani törekvő individualitásnak vannak az
életkorral változó, megismerhető, regisztrálható törvényszerűségei. Mind testi, mind lelki, mind szellemi
értelemben leírhatóak és nyomon követhetőek ezek a változások, amelyek meglehetős határozottsággal
különítik el az egyes életszakaszokat egymástól. Más-más szükségletek lépnek fel az egyes
életkorokban, ezen túlmenően jellegzetes alkati, temperamentumbeli sajátosságok is felismerhetőek.
A nevelés majd az önnevelés célja és feladata: segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ember a fejlődési
útján egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcsolatba, hogy képes legyen
nemzetiségétől függetlenül kiválasztani a neki megfelelőt.
Így váljon testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré. Képes legyen arra,
hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne
visszautasítsa, hanem emberségesebbé tegye.”
IV.

A kisgyermek, mint a világra nyitott érzékszerv

Rudolf Steiner szerint az élet valósága nemcsak azt foglalja magában, ami szemmel látható, hanem
rejtett mélységeiben egy eljövendő állapotot is hordoz. Így minden gyermeket, mint a „jövő csíráját”
lehet szemlélni, aki az őt nevelő egyént arra indítja, hogy új képességeket fejlesszen ki magában: tanulja
meg a jövő jeleit minden jelenségben, minden gyermekben felfedezni, megismerni, ápolni.
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A kisgyerek érzékleteiben él. Minden, ami a környezetében történik, akarva-akaratlanul, hatást fejt
ki rá. A látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás benyomásai töltik ki belső világát, ezek irányítják és
vezetik tapasztaló, megismerő tevékenységében. (S ezen túlmenően természetesen a „többi” érzéklet,
mint például a nagy fontosságú egyensúlyérzékelés, vagy a saját mozgásokat visszajelző kinesztetikus
érzékelés.)
A gyerek azonban nem csak a fizikai világot érzékeli, hanem a pszichikus világot is. Ezen belül
elsősorban a számára fontos másik embert – az anyát, apát, testvéreket, majd az óvónőt.
A Waldorf-pedagógia felfogása szerint a gyermek nem csak kommunikatív és metakommunikatív
jelzésekben fogja fel a másik ember pszichikus állapotát, realitását, hanem mintegy közvetlenül is. Átél
– ha nem is tudatosan – olyan gondolatokat és érzelmeket, amelyeket a környezetében élő, számára
fontos személyek gondolnak és éreznek.
Az első években még nagyon közel áll egymáshoz a testi és lelki fejlődés, és így számos kölcsönhatás
figyelhető meg: ha szeretettel, figyelemmel, örömmel, pozitív érzéssel és gondolattal veszik körül a
kisgyermeket, akkor az kedvezően hat az ő érdeklődésére, az érzékelés intenzitására. Egy
ingergazdag, sok érzékszervet igénybe vevő környezet előhívja a gyerek belső aktivitását, erősíti
tevékenységekben, mozgásban is megnyilvánuló „testi intelligenciáját”.
Nagyon fontos, hogy a gyereknek elég ideje legyen arra, hogy a saját tempója szerint tudja
felfedezni a világot, feldolgozni a tapasztalataiból származó élményeket, és elsajátítani a sokféle
minőséget, különbözőséget mindegyik érzékszerv területén. A kisgyermeket környező felnőtt világ
felelőssége és egyben feladata, hogy biztosítsa az ingergazdag fizikális és pszichés környezetet, és
hogy ne „csapják be” érzékleteiben, ezért javasolt a természetes anyagok használata, a fajsúly és a
felületi viszonyokat „tévesen” reprezentáló műanyag játékokkal szemben (az állat szőrös, a fém fémes
tapintású és nehéz), s mindezen felül: a nevelőnek megfelelő belső tartalmakkal – érzelmekkel és
gondolatokkal – kell a gyerekek közé lépnie.
V.

Az óvodáskor sajátos képességei: utánzás – játék – fantázia10

Az utánzás
A kisgyermekkor tanulásának legfőbb formája az önkéntelen figyelem által vezérelt spontán
utánzás.
Az utánzás első feltétele az érzékszervek megfelelő működése, a már megszületéskor elkezdődő érése
és tagolása. A kisgyerek nem tudja nem utánozni azt, amit érzékel, átél, megtapasztal. Ilyen értelemben
a kisgyerek „kiszolgáltatott érzékelő” és „kiszolgáltatott utánzó” - testi és lelki értelemben egyaránt.
Spontán utánzással tanulja meg a gyermek anyanyelvét. Ez olyan rendkívüli teljesítmény, melyhez
hasonlóra a későbbiekben nem igen lesz képes. (Ha ezt a tanulási folyamatot direkt tanítással és
korrigálással akarják serkenteni, az eredmény jobb is lehet: a gyerek később kezd el és esetleg rosszabbul
fog beszélni.) Hasonló a helyzet a járás tanításával is: siettetés, erőltetés, iskolás értelemben vett tanítás
mind ortopédiailag, mind az egyensúly érzékelést illetően, mind pszichikusan káros. (A gyerek
bizonytalanabbul fog járni, nehezebben korrigál, így veszélyesebben esik.)

10

Utánzás – játék – fantázia: Tevékenységekben megvalósuló tanulás
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Az utánzásban a gyerek nemcsak a test mozgását és ügyességét utánozza, hanem – mivel a test és a
lélek kisgyermekkorban még nagyon szoros összefüggésben áll – a lelki folyamatokat is. A gyerek
például az öregkor érzelmeiről is tapasztalhat valamit, ha öreg ember járását, mozgását, fejtartását
utánozza. A felnőtt számára döbbenetes mélységben tudja beleélni magát a másik ember helyzetébe,
mivoltába, lényébe.
A gyerek a cselekvést éli át, és ebből kiindulva kötődik érzelmileg a tapasztaltakhoz. Majd utólag
fogja felfedezni a folyamatban megjelenő képzeteket és fogalmakat. A felnőtt a gondolkodással
kialakított fogalmak és információk alapján mérlegeli cselekvésének lehetőségeit. A lelki képességek
sora a gondolkodást, az érzést és a cselekvésben megnyilvánuló akaratot, motivációt illetően
ellenkező irányulást mutat a felnőtt és az óvodás viselkedésében.
A kisgyermek nem a szóból tanul, hanem a szemlélődésből, a tapasztalatból, cselekvésből.
A Waldorf-pedagógia egy olyan érzéket is elismer, amellyel a gyerek csak a szemlélt mozgásokat,
cselekvéseket érzékeli és követi úgy, mintha ő maga is végrehajtotta volna ezeket. (Összefüggést lát
ebben az értelemben a test mozgékonysága és a később kifejlődött belső érzelmek és gondolkodás
mozgékonysága között.)
A kisgyermek tehát elsősorban utánzással tanul, és ehhez megfelelő követendő mintákat kell látnia
és átélnie maga körül. Látható, hogy a gyerekek mélységesen élvezik a cselekvésekben megnyilvánuló
emberi munkát, a munkáját szerető és az azzal azonosuló ember látványát. A megfigyelt, átélt és
megtapasztalt cselekvések sorrendjéből a gyerek leolvassa azok tartalmát, és nagyon fontos, hogy ő
maga fogalmazhassa meg az ily módon megszerzett tapasztalatainak értelmeit és magyarázatait.
Az utánzásos tanulásnak és a spontán érlelődésnek ezen sajátosságai az egész kisgyerekkort
jellemzik, mintegy a hetedik életév fordulójáig, amikor az önkéntelen, igen intenzív, de könnyen
elterelhető figyelem helyébe a sokkal kisebb hatékonyságú, de a tárgynál már megtartható szándékos
figyelem lép, a gyerek képessé válik a szóbeli, verbális tanítás befogadására.
A játék
A Waldorf-pedagógia nagyon komoly szerepet tulajdonít a gyerek játékának. A játszó
gyerekben megjelenő természetes erőket és képességeket óvni, ápolni és erősíteni kívánja.
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége.
Mint a pszichológiai kutatások eredményeiből tudjuk, a kisgyerek a külvilágból és saját belső
világából tagolatlan benyomásait játékban vetíti ki s ott szemügyre véve tagolja.
A játék szabad kell, hogy legyen, csakis így vezet céljához, az egyéni benyomások feldolgozásához.
A játszó gyerek örömmel és megelégedettséggel követi a belső világából fakadó indíttatásokat,
melyek így egész szervezetét erősítik.
Ezt fizikai külsejében friss arcszíne, meleg keze, lába, csillogó szeme jelzi. A szabad játékban
megjelenő, sokszor nagyon erős lelki és egyben testi aktivitás a keringési rendszer egészséges
kialakulását is elősegíti. A gyerek belső indíttatása, úgy jelenik meg a szabad játékban, mint tanulási és
megértési vágy, a mozgás- és tettvágy, az érzelmi kötődés vágya, s alkotó erejének kifejeződése.
A gyerek nem kis felnőtt! A gyerekkor sajátos létforma, saját szükségletekkel és lehetőségekkel.
A Waldorf-pedagógia azt állítja, hogy a természetben található lehetőségek változásai és
sokszínűsége adják a legjobb teret a gyerek különböző játékformáihoz. Komplex élményt adnak,
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amelyre a gyerek a számára éppen szükséges játékkal reagál (érzékszervi, funkciós, explorációs,
konstruktív játékok egészítik ki a szimbolikus szerepjátékot).
A fejlődés folyamán változó játékformák megfelelő játékeszközöket igényelnek.
Fontos, hogy a benti játékszerek is tartalmazzák a szabadban található, érzékszervek számára kínált,
változatosságot, hívják elő a gyermeki fantázia minél gazdagabb érvényesülését. A gyerek játék közben
megismerheti a tárgyak tulajdonságait és saját akaratának, szabadságának határait is.
Eközben kipróbálhatja és megtapasztalhatja a megfelelő viselkedési formákat játszótársaival, és így
fejlesztheti szociális képességeit.
A Waldorf-pedagógia összefüggést lát a gyerek játék közben megjelenő magatartása s majdan a
felnőttkori munkához kapcsolódó magatartása és életvitele között. Célja, hogy ebből az „átfűtő
melegből”, amely erőként lép fel a gyerek játékában és jelzi valódi belső aktivitásának teljes kielégítését,
minél többet mentsen át a későbbi életszakaszokra is.
A fantázia
A gyerekben természetesen megjelenő erőket (teljes figyelem az érzékelésben, utánzásos tanulás,
fantáziadús játék) úgy kell segíteni, hogy a gyerek szabadon tudja azokat felhasználni s ezzel fejleszteni.
Mindezekhez megfelelő környezet, tér és idő szükséges.
A modern élet szokásai és hatásai sokszor nem kedvezőek a gyermeki játék számára és a szabad
tapasztalat megszerzésére. Nagyon szűk és kevés a szabad mozgástér – főleg a városi gyerekek
életében –, miközben túl sok az élmény és az információ, amit feldolgozni „időhiány” miatt nem
tudnak. Felgyorsult, rohanó világunkban kevés az idő arra, hogy a tárgyakkal, az emberekkel tartós
kapcsolatot teremtsen a gyerek és érzelmi kötődést alakítson ki.
A technikai fejlődés folyamán áttekinthetetlenné vált az emberi munka érzékelhető folyamata.
(Évtizedeken át a gyerek közvetlen környezetében, szeme láttára folytak a létfenntartó tevékenységek,
a tehénfejéstől a kenyérsütésig; a fonalak fonásától a szövésig.) Ma már az óvodás korú gyere is
megfelelő tapasztalatok hiányában a televízióra, könyvekre, magyarázatokra, tanításokra szorul,
miközben az életkorának megfelelő tanulási módszer (utánzásos tanulás, szabad játék) nem
érvényesülhet. A felnőttek világából származó divatáramlatok kényszerítően irányítják, torzítják el a
gyerek fantáziáját, élményekhez csak a megvásárolható holmik által juthat.
A mese a fantázia táplálója, a maga törvényeivel erkölcsi útmutató. Ha a mesének nincs valóságos
viszonya az örök emberi tartalmakkal, akkor a fantázia öncélúvá válik, nem ad lelki táplálékot,
fantasztikum lesz, s ezzel károsítja a gyerek belső világát.
A fantázia, mint elemi gyerekkori képesség, mint a játékot megváltoztató „elvarázsoló” erő eleveníti
és mozdítja a gyerek belső világát. Ennek tisztaságát – kapcsolatát a valódi pszichikus világgal –
biztosítani és őrizni a felnőtt feladata.
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A waldorf-óvoda célja és feladatai

A Waldorf-óvodai nevelés alapgondolatai
A Waldorf-óvodapedagógia a későbbi egészséges életvitelt akarja megalapozni munkájával; e
tevékenység eredményei ennek megfelelően csak a későbbi életszakaszokban mutatkoznak majd
meg teljes mértékben.
Minden egyes gyermekben megnyilvánul a sokrétű emberi természet, melyet az óvónő tisztelettel
tanulmányoz. A pedagógus a gyerek megnyilatkozásaiból „tudja meg”, hogy mire van szüksége a
gyereknek, s ezek nem csak szóbeliek, hanem ugyancsak sokrétűek: ezek közé soroljuk például a testmeleget, az egészség-betegség jeleit, a lelki állapotok megnyilvánulásait s a tudati fejlődés
megtapasztalható mozzanatait is.
Ez speciálisan kimunkált megfigyelést igényel, amely ítélet- s előítélet-mentes. Nem engedi a
szabadon feltörő kritikát; sőt nehézségeket leküzdő, szeretetteljes együttélést vállal a gyerekkel,
amelyben a gyerek emberi méltóságát megőrizheti.
A Waldorf-óvodai nevelés a gyerekben működő természetes erőket támogatja, úgy, hogy a gyerek
szabadon tudja azokat alkalmazni, fejleszteni. Ez szeretetteljes, meleg légkört kíván, amely biztosítja a
megfelelő fizikai és pszichés környezetet, s kizárja a zavaró és erőszakos befolyásokat.
A cselekvés, az érzés és a gondolkodás fejlődésében figyelmes, tapintatos vezetéssel segíti az
óvónő, aki nem engedi a túlterhelést, hanem védi a gyerek saját érésének és kibontakozásának
tempóját. Lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerek saját útját a megfelelő módon találja meg, s azon egyre
önállóbban járjon.
Óvni kívánja a gyerek fejlődő belső világát, fokozatos érlelődését segíti elő: ott ajánl segítséget, ahol
a gyerek éppen tart, és megvárja, hogy a gyerek önállóan találja meg a következő lépését.
Elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget nyújt: a nevelő törekszik megérteni a gyerek
világát, s tiszteli alakuló világképét.
Az óvónő tudatában van annak, hogy minden érzékelés kihív a gyerekből válaszként egy belső
gesztust, megmozdulást, amit majd annak átélése után, képszerű, álomhoz hasonló szemléletben dolgoz
fel. Ha ezt a folyamatot nem sürgetik, akkor a természetes érési folyamatok biztosítják a sajátos
gyerekkori erők (teljes figyelem és nyitottság, fantázia, kezdeményezés – mint akarati erő, eredetiség és
szociális érzés) átmentését a későbbi életszakaszokra is. A külső, a nevelő által gyakorolt vezetést a
gyermeki személyiség belső vezéreltsége helyettesíti, amely vezetés alapot képez a szabad önismeret
által meghatározott közösségi élethez.
Az óvónő kivárja azt az időpontot, amikor a gyerek maga kezd cselekedni.
A Waldorf-óvodapedagógia ebben az életkorban mellőzni szeretné:
A példakép és tapasztalati tartalmak hiányát.
Az idő előtti, túl korai fejlesztést.
A tevékenységekben vagy más módon megnyilvánuló egyoldalúságot.
A gyereket körülvevő s rá ható idegességet, hajszoltságot, – ebből fakadóan – a kezdeményezési kedv
hiányát.
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A rossz (beteg) példák követését, s ez által a nem egészséges testi-lelki diszpozíciók megtanulását.
Az elidegenedést (például a természeti és az emberi világ, az ember és ember közötti kapcsolatok
átláthatatlanságát; az emberi munka és a mindennapi szükségletek közötti összefüggés
megtapasztalhatatlanságát).
A magányosságot (ha a gyerek nem oszthatja meg belső élményeit mással)
A Waldorf-óvoda, mint burok – érzelmi biztonság – áttekinthető világ11
A tárgyi, a szokásbeli, az érzelmi és a tartalmi környezet bölcsője kell, hogy legyen a gyerek
fejlődésének, játékának és tanulásának.
A Waldorf-óvoda minden apró mozzanatával a kisgyerek életformáját szolgálja. Igyekszik jó
minőségű táplálékot adni a gyerek testének, lelkének, egész személyiségének.
A gondozás szeretetteljes tevékenységei: a testápolás, a táplálkozás, a melegen tartás, az öltöztetésöltözködés nemcsak a gyerek fizikai szükségleteit elégítik ki, hanem egyben a lelkét is ápolják, növelik
biztonságérzetét.
Ezt az „anyai” gondoskodást a Waldorf-óvodában az óvónő tudatosan magára vállalja, mivel ez
nevelői tevékenységének, a gyerekekkel való kapcsolatának, meghatározó része: e tevékenység közben
folyamatosan tájékozódhat a gyerek állapotáról, testi és lelki közérzetéről. Kis rítusok alakulhatnak ki e
szokásos teendők körül. Fejlődése során a gyerek egyre önállóbban látja el testi szükségleteit, majd az
óvónő mintáját követve, ő is felajánlja segítségét a kicsiknek. A családias kapcsolat az egész csoportot
átöleli.
A Waldorf-pedagógia az érzelmi biztonság fontosságát hangsúlyozza a kisgyerek pszichikus és
mentális fejlődésében.
Ezt az érzelmi biztonságot elsősorban természetesen a családnak kell megadnia, de meg kell, hogy
adja a gyereket fogadó első intézmény, az óvoda is, mely az anyát követve egyfajta szociális anyaöl
szeretne lenni a kisgyerek számára.
A Waldorf-óvoda áttekinthetővé teszi a mindennapi cselekvések világát a gyerek körül. A
gyerek látja a felnőtt tevékenységében, hogy mi miből lesz (kenyér a búzából, baba a fadarabból, stb.),
így a későbbi életkorokban is otthonosan mozog az őt körülvevő világban, s nem lép fel az
áthatolhatatlan elidegenítő érzés.
A Waldorf-óvoda az életünket és világunkat átszövő összefüggéseket megkísérli érzékelhetővé és
tapasztalhatóvá tenni a gyerek számára. Óvni szeretné a gyerekkort, hogy a gyerek csak lassan ébredjen
fel a kreatív erőket felszabadító, képdús gyermeki álomvilágból. Ennek az a célja, hogy az „ébredés”
után viszont valóban önállóan, biztosan, erőteljesen, éberen tudjon élni a világban.
A Waldorf-nevelés a gyerek individuális fejlődését differenciált módon segíti, és módot nyújt
lényének a közösségben való kibontakoztatására is. Lehetőséget ad valódi közösség létrehozására,
melyben minden gyermeki személyiségre szükség van. Ezáltal, hogy „mindenkinek” van szerepe, a
„mindenkire szükség van” élmény és a szolidaritás érzése végigkíséri őket kibontakozó életük során.
A Waldorf-óvodák csoportjai életkorilag szándékosan mintegy egyharmad-egyharmadegyharmad arányban foglalják magukban a három óvodai „évjáratot” (ezek az úgynevezett vegyes
11

Burok – érzelmi nevelés – áttekinthet! világ = Érzelmi nevelés biztosítása
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életkori csoportok). Ezzel egyrészt nem törik meg a család természetes közegét (testvérek), másrészt a
felnőtt és kisgyerek között a nagyobb gyerekekben kitűnő közvetítőket találnak, akik a csoport
szokásait, ritmusait, napirendjét is teljesen természetes módon hagyományozzák át – az utánzás által –
az utánuk következőkre. Az óvónő által gyakorolt nevelési stílus, módszer is a gyerek utánzási
képességére épül. Követendő mintát nyújt a mindennapokban a maga tevékenységével, cselekvéssoraival, érzelmeivel, gondolataival.
A csoportvezető óvónő megteremti azokat a valós helyzeteket, amelyekben a gyerekek saját igényeik
szerint feltalálják magukat. Ha kívülről nem zavarják a gyerek önbizalmát, egyre növekvő önállósággal
maga jelzi fejlődését: egyre több belső és külső aktivitást mutat, egyre jobban ő is követendő mintává
válhat a többi gyerek számára. Mindez csírája egy későbbi, kreatív, az életben természetesen eligazodó
személyiség kialakulásának.
Az óvónő saját személyiségét állandóan fejleszti, ezáltal eleven példával szolgál a fejlődésben
lévő gyerekek számára.
VII.

Ritmusok a waldorf-óvodában

A kisgyerek saját testi ritmusai csak lassan válnak rendszeressé. A Waldorf-óvodapedagógia ezt a
folyamatot úgy segíti elő, hogy a gyerek életét mindig ismétlődő, rendszeresen visszatérő időbeosztással
tagolja. Általában három év telik el az óvoda kezdete és az óvodáskor vége között. Elfogadott tény a
vegyes életkorú csoportban, hogy minden gyerek máshol tart a fejlődésben, ezért tudásuk és képességeik
nem lehetnek egyformák. Az óvónőből sugárzó felfogásból biztatást érezhet mindenki a maga számára
arra, hogy mindenhez van elég idő, és mindennek eljön az ideje.
A Waldorf-óvoda tudatosan él a ritmikus ismétlés énerősítő, szorongásoldó hatásával.
A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos
ritmikus játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban. Egészséges változásban élhetik át a
gyerekek az elfeledésből lassan felmerülő felismerést, az örömteljes várakozás szakaszainak végén a
beteljesülést.
VIII.

A waldorf-óvodai élet tevékenységi formái

Háztartási, kerti munkák, kézművesség
A gyerekek minden tevékenysége az óvónő jelenlétében vagy tudomásával folyik. Teljes
figyelemmel és mindig érdeklődve kíséri a Waldorf-óvónő a körülötte zajló eseményeket. Minden, a
csoport életéhez szükséges munkát (öltöztetéstől kezdve a takarításig) az óvónő végez, a gyerekek előtt.
Alapelv, hogy az óvodai időben az óvónő semmit sem csinál, amit gyerekek nem utánozhatnak. (Ezért
az adminisztrációs munkára és a szülőkkel való beszélgetésre a gyerekekről csak a gyerek távollétében
kerít sort.)
Tudatában van annak, hogy valamennyi tevékenysége inspirálja és táplálja a gyerek szabad
játékát. Igyekszik úgy dolgozni, hogy a gyerek szívesen kapcsolódjon be a munkájába, őt utánozva.
Biztosítania kell azonban, hogy a gyerek – fejlődési fokától és életkorától függően rövidebb, vagy
hosszabb idő múlva – a munka jellegű tevékenységek után visszataláljon a kortársaival való spontán
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játékba. A Waldorf-óvónő által végzett háztartási12 és kerti munkák zöme hasonlít egy régi,
hagyományos háztartás munkáihoz, ahol nem gépek működnek, hanem az emberi kéz dolgozik.
Mese – bábozás – babázás
A mese
Ahogyan a gyerekek az ősi kézművességekben valóságos folyamatokkal megtapasztalható módon
találkoznak, s így az óvónői munkában átélhetik a valóság változásait, ugyanúgy a mindennapi mese is
– másfajta, belső úton – bepillantást jelent a gyerekek számára a valóság világába, amely megfelel
mágikus világképüknek.
A Waldorf-pedagógia úgy látja, hogy sok igazság rejlik az eredeti népmesékben, mert olyan lelkiszellemi értékekről és példakép erejű emberi fejlődési folyamatokról szólnak, melyek éppen olyan
igazak, mint az érzékelhető világ tényei.
A Waldorf-óvodában a mesék mindig az aktuális ünnepkörhöz, évszakhoz kapcsolódnak. Az óvónő
hosszabb időn keresztül, legalább egy hétig meséli fejből szóról-szóra ugyanazt a mesét. Az ismétlés
nem unalmassá teszi a mesét, hanem elmélyíti az azonosulást és a megértést. Belső képként
(tájképszerűen) jelenik meg a mese a gyerekben. Az érdeklődése és biztonságérzete nő, s örül, ha tudja,
hogy mi következik. A gyerek érzelmei előre látható sorrendben jelennek meg és így élvezi a gyerek a
feszültséget is, majd a feloldást. A mesélés a mindennapokba beépített szertartás, mindig ugyanabban
az időpontban, mindig ugyanazon a helyen van, és minden gyerek egyformán résztvevője. Mindig
ugyanazok a gesztusok és események adják meg a jelet a mesekezdésre; például: az óvónő halk
lantjátéka, mialatt a másik óvónő meggyújtja a gyertyát, kialakul a kör és egy közös ének után megszólal
a mese.
A mesemondás fejleszti a gyerek érzelmi, értelmi és anyanyelvi képességeit egyaránt.
A bábozás és a babázás
A vegyes életkorú csoport összetétele igényli a gondos mesekiválasztás mellett a pedagógiai
segítséget is arra, hogy egy egyszerűbb mesét örömmel tudjanak végighallgatni és követni a nagyobbak,
és egy hosszú komplikáltabb mese alatt (amit például születésnapja alkalmából választhat a gyerek) ne
fáradjanak el a kicsik. Segítség lehet a bábozás, amelyre egy ünnep alkalmával is sor kerülhet. A
Waldorf-óvoda bábszínházának bábui nem kézi vagy kesztyűbábok, hanem úgynevezett álló bábok,
vagy marionett figurák. Ezeket az óvónő az asztal mögött ülve vagy állva, takaratlanul vezeti az
asztalszerű színpadon vagy felülről zsinórral mozgatja, ha marionett. Az óvodást nem zavarja, hogy látja
a báb mozgatóját – ellenkezőleg, ez számára érzelmi biztonságot nyújt.
Zene – ének – vers
A zene
A Waldorf-pedagógiára jellemző, hogy mindig a gyerekből indul ki, mégpedig abból a fejlődési
szakaszból, amelyben a gyerek éppen van. A kisgyerek teljesen másképpen hall, mint a felnőttek, mert
más tudatállapotban él. A zene éltetően hat, életerőt adva, de lehet káros hatása is. A jó zene a csendből
indul ki, és a gyerekek is csak oldott, nyugodt légkörben kezdenek el énekelni, nyugtalan környezetben
nem. A műszaki zajoktól és a tömegkommunikációs eszközök hangáradatától kímélni kívánja a
12
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Waldorf-pedagógia a kisgyereket. A gyerekeknek meg kell tanulniuk csendben lenni, hallgatni, hangot
várni. Nagy zajban, a szabad játék közepén, önkéntelenül is elcsendesednek, ha az óvónő elkezd zenélni,
énekelni.
Főként a kvint intervallumú, és a pentaton zene nyugtatja meg őket ebben az életkorban. Fontos, hogy
a gyerek fel tudja fedezni, hogy honnan erednek a különböző hangok. A zenélő embert akarják látni, a
hangszert, a mozgásokat, a zenélő érzéseit, koncentrációját. (A gyerek érezze, hogy az ember hibázik is,
de tudja kezelni a hibát. A kazettánál ez nincs így, hisz az mindig tökéletes, sohasem hamis.) A Waldorfpedagógia nem használ kazettát, magnót, s más technikai eszközöket (mesehallgatásra se ajánlja őket),
mert fontosnak tartja, hogy a gyerek mindig emberrel kapcsolatosan élje meg a dolgokat, hogy érezze,
a hang ott keletkezik, ahol valaki zenél, mesél.
Az ének
A mesejátékok teljes élményt nyújtanak a gyerek számára, hiszen a történethez játszhat egy
hangszeren, és mozoghat is. A zenélés, az improvizálás, ugyanúgy, mint az éneklés, a Waldorf-óvoda
napirendjének szerves része. A mindennapos tevékenységeket – a különböző munkákat is – gyakran
kíséri ének és vers. Bizonyos helyzetekhez szokásszerűen fűződik egy-egy az alkalomhoz illő dal vagy
vers, amely a gyerek számára mintegy jelzi, hogy az óvónő éppen mit csinál (például: sütésnél,
cipőkötésnél, rendrakásnál, ételosztásnál, mesélésnél). Így az énekszó belevonja a gyereket az óvónő
tevékenységébe anélkül is, hogy most éppen részt venne az adott helyzetben. Máskor már része volt
benne, s majd újra lesz még.
Az óvodában csak egy szólamban, és – mint a gyerekek – magas hangon énekelnek az óvónők.
A vers
Nem elsődleges cél az, hogy minél több verset vagy dalt tanuljanak meg a gyerekek (spontán
folyamat) hanem, hogy ritmizált beszéddel és énekelve, az óvónő olyan hangulatot teremtsen, ahol
az ének és a vers az öröm, a tisztelet és a belső világ kifejezése.13
A nap folyamán azonban olyan helyzetek is vannak, amikor a vers és a dal szertartás elemeként
szerepel. Például: Kézmosás után a frissen mosott tenyerekbe az óvónő illatos olajat cseppent, verssel,
dallal kísérve. Minden gyerekhez külön – külön szól, az őt megillető egyéni hangon, miközben testi
„dajkáló” közelséget teremt meg egy-egy lovagoltató- vagy ujj-játék segítségével. Ez a napnak – mind
a gyerekek, mind az óvónő számára – kiemelkedően fontos része, mert érzelmileg nagyon intenzív és
személyes mozzanat.
A vers és a dal legnemesebb formáit használják, mint asztali áldást és hálaadást, mint születésnap
vagy egyéb ünnep köszöntését, vagy mint mindennapi fohászt a meggyújtott gyertya bensőséget teremtő
eleven fényénél, a reggeli körben és az elbúcsúzáskor. Mese előtt és mese után is dallal vagy verssel
jelzi az óvónő, hogy kiemelkedő esemény kezdődik, végződik éppen a napi életben.
A mesék, versek, és dalok kiválasztása, összeállítása az óvónő folyamatos, állandó feladata. Az adott
évszakhoz, az ünnepkörhöz igazodván, a csoport összetételének megfelelően, elsősorban népi
forrásokból keres igazi meséket, verseket és dalokat. Azzal is megpróbálkozik, hogy történetet találjon
ki, meséket verses formába ritmizáljon, vagy már meglévő vershez dallamot komponáljon, esetleg új
dalokat írjon. Mindezekben arra törekszik, hogy a zeneiség, a tempó, a ritmus, a dinamika és a hangzás
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sokféle változásban jelenjen meg, így kelt a gyerekben örömteljes, frissítő indíttatást arra, hogy
megszeresse a szép beszédet és éneket.
Az a tapasztalat, hogy a gyerekek ezeket a kifejezési lehetőségeket szívesen használják fel szabad
játékukban, és gyakran otthon is, szabadon, önkéntesen. Mindezzel sok esetben a logopédiai korrekció
is megelőzhető. A vers- és a dal örömteli elsajátítását szolgálja az is, hogy a gyerek sohasem kényszerül
arra, hogy egyedül szerepelve kelljen egy verset vagy dalt előadnia. Mindez csak az óvónő és a
csoport védő burkában történik.
Szép mozgás – a ritmikus játékban és az euritmiában
A ritmikus játék
A kisgyerek saját test- és térérzékelésének elmélyítésében, a ritmusos mozgások átélésében, a
mozgásformák harmonizálásában és a mesei jelenetek megelevenítésében jelentős szerepet játszik a
mindennapos ritmikus játék. Ez a tevékenység, amely naponta 15-20 percig tart, a kisgyerek közvetlen
utánzóképességére épül. (Mozgást látva, érzékelve ő is együtt szeretne mozdulni a környezetével.)
Jellemző erre az életkorra, hogy a gyerek bizalommal követi az óvónő mozdulatát anélkül, hogy előre
tudná, milyen célból végzik azt.
Az óvónő mindig úgy állítja össze a ritmikus játékot, hogy benne frissítő változásban jelenjenek meg
az erőteljes és gyengébb, illetve a nagy és egészen finom mozgások, a vidám és komolyabb hangulatok.
Lehetőleg mindig váltakozva kövessék egymást a gyors és lassúbb mozdulatok. Az óvónő megpróbálja
a gyerek testét (és lelkét egyaránt) úgy mozdítani, hogy utasítást ne kelljen adnia. Ennek ellenkezője a
Waldorf-pedagógia szerint zavarná a gyereket abban az álmodozó és önfeledt tudatállapotában, amely
erre az utánzó gyermeki korszakra jellemző. Az óvónő egyszerűen mozdul és énekel, úgy mintha ott
helyben találná ki, mesélné el az egészet és az óvodások szabadon kapcsolódnak be és követik őt ebben
a ritmikus játékban.
Helyet kaphatnak itt a szabályosabb gyerekjátékok is, ugyanúgy, mint a körtáncok, de mindent át kell
hogy öleljen a tartalmi összefüggés és ennek egy szokásrenden alapuló felépítettsége. Semmi sem
történik öncélúan, minden része kell hogy legyen az egésznek, hogy mondanivalójával, tartalmával azt
szolgálja.
A tartalom mindig változik, természetesen az ünnepkört követően, de legalább két hétig naponta
ismétlődik egy-egy ritmikus játék.
Az euritmia
A hétnek mindig ugyanazon a napján euritmia tanár jön az óvodába, és a ritmikus játék idejében elemi
euritmiát tart. A gyerekek jól ismerik őt, többen már az óvodáskort megelőzően találkoznak vele, és
nagyon várják.
Az euritmia mozgás-művészet, mely szintén Rudolf Steiner nevéhez fűződik. Körülírható, mint
látható beszéd, látható zene. A Waldorf-iskolákban pedagógiai euritmiát tanítanak, ezenkívül van még
művészeti euritmia, ami színpadon jelenik meg, és az orvostudományban használt terápiás lehetőség, a
gyógyeuritmia. Az euritmia a hangzókat, hangokat, intervallumokat speciális mozdulatokkal fejezi ki, s
így képez szabályos, testi „gesztusnyelvet”. Míg a ritmikus játékban az óvónő olyan mozdulatokat
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használ, amely minél inkább a természetes mozdulatokat kívánja utánozni (például az aratást), addig az
euritmia inkább azokkal a mozdulatokkal játszik el, amelyek a beszéd-, nyelv- és zene szerkezetével
függnek össze.
Az euritmia, a tánc, a ritmikus játék szép harmonizált mozgást hívnak elő a gyerekből. Ezt belső
érzésből, a tartalomból, egy felnőttet utánozva hozzák létre. Versre vagy dalra való önálló
dramatizálással, tornával, gimnasztikával csak a Waldorf-iskolában találkozik majd a gyerek.
A Waldorf-óvodapedagógia szerint az óvodáskorú gyereknek elég természetes mozgást jelent a benti
és kinti játék és a napi „szép mozgás”. A ritmikus játék és az euritmia mellett a gyerekeknek megfelelő
mozgásfejlődésük érdekében a mindennapi benti és kinti játékban egyaránt lehetőségük nyílik az
életkoruknak megfelelő természetes játékos mozgásokra: futásra, ugrásra, dobálásra, kúszásra,
csúszásra, mászásra, függeszkedésre.
Ezért is célszerű a csoportszobát könnyen mozgatható, többfunkciós bútorokkal, például padokkal is
berendezni. Így lehet csúszni, mászni, kúszni az asztalok, székek és padok között, alatt... és csúszni vagy
egyensúlyozva járni a padokon... A teremben kötött labdákat, babzsákokat is találhatnak a gyerekek.
Az udvaron is lehetőséget kell teremteni a mászásra, függeszkedésre. Egyensúlyozni lehet egy
farönkön is és ezt a célt szolgálják (az udvari játékszerek közül) a gólyalábak is. Mindez fejleszti a
gyerekek testi erejét, ügyességét.
Ahol megfelelőek a körülmények, ott alkalom nyílik az udvari játék idejében, néha azon túl is az
óvoda környékén kisebb vagy nagyobb sétákra, kirándulásokra. A séta, a hegymászás, fára mászás, stb.
fejleszti a gyerek állóképességét, testi ügyességét és kedvezően hat az egészséges fizikai test
kialakítására.
Képalkotás és formázás
Hetente egyszer a Waldorf-óvodában lehetősége van minden gyereknek arra – általában a szabad
játék ideje alatt -, hogy a rajzolásban, festésben, gyurmázásban és a gyapjúkép készítése folyamán
alkotó- és formáló készségét fejlessze. Így rendszeresen tapasztalhatja meg a különböző minőségeket.
A hét minden napjához kötődik egy-egy művészeti tevékenység.
Szabad játék
Ahogy már többször szóba került, a gyerek szabad játéka kiemelt fontosságot élvez a Waldorfóvodai élet- tevékenységi-formái között.
A megfelelő tanulási forma ebben az életkorban nem az úgynevezett játékos tanulás: hanem a valódi
tapasztalatszerzés, melyre a Waldorf-óvodai élet egésze ad lehetőséget.
A szabad játék idejében végzett munka jellegű tevékenységek (az udvari játék, a kerti munka vagy a
séták, kirándulások). A játék mellett a gyerekek rácsodálkozhatnak a természetre, az évszakoknak
megfelelő változásokra.
A Waldorf-óvodai napirendben minimálisan kétszer, egy-egy óra szabad játékra van ideje a gyereknek.
Ezzel biztosított a kisgyerek szükségleteiből fakadó játék igényének kielégítése az óvodában.

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

73

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

IX.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

A waldorf-óvodapedagógus feladatai

Waldorf-óvodában felsőfokú, állami diplomával és Waldorf Óvodapedagógiai Szemináriumi
végzettséggel rendelkező óvónő vezethet csoportot.
Segítőként dolgozhat mellette még átképzésen lévő óvónő. (A továbbképzés minimálisan három éves,
amit kiegészít a legalább egy éves tapasztalt Waldorf-óvónő melletti gyakorlati év.)
A csoportvezető Waldorf-óvónő nagy szabadsággal és teljes körű pedagógiai felelősséggel végzi a
munkáját a Waldorf-óvodapedagógiai alapelvek szerint.
Az óvónő feladatai összefoglalva
A csoportegység benti és kinti berendezéseinek és tárgyainak kiválasztása.
Az évi, havi, heti, napi ritmusok folyamatos kidolgozása, a szokásrendszer kiépítése.
A csoport egészséges életmódjának kidolgozása és betartása.
A különböző tevékenységek megtervezése, előkészítése, levezetése, majd utólagos áttekintése.
Az óvodai csoport összeállítása (pedagógiai szempontok szerint).
Minden gyerek egyéni fejlődésének megfigyelése és segítése.
A szülőkkel való közösségi kapcsolat kialakítása és ápolása, problémák esetén közös megbeszélés és
útkeresés.
Együttműködés a többi óvónővel. Gyakorlatvezetés vállalása a továbbképzésen lévő óvónők számára.
Aktív részvétel a pedagógiai vezetésben, és a kollégákkal való konferenciákon.
Együttműködés az orvossal, az iskolával és egyéb szakemberekkel.
Folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel, bekapcsolódás a Waldorf-óvodák regionális,
országos és nemzetközi együttműködésébe.
Tervezés és visszatekintés14
A Waldorf-óvoda pedagógusai jelentős időt és munkát szánnak arra, hogy következetesen és
állhatatosan megformálják és kidolgozzák a maguk munkájának tervszerű egyéni keretét, figyelembe
véve a napok, hetek ritmusát, a legapróbb részmozzanatokat és módszertani lépéseket az egész év
folyamatában.
A Waldorf-óvónő rendszeres visszatekintést végez: mérlegeli, végig gondolja, hogy elképzelései
milyen formában váltak valóra.
A visszatekintés több szintre vonatkozik: a napra, az adott ünnepszakra, a gyerekek egyéni
fejlődésére. Általában az óvónő saját magának naplót vezet a tapasztalatairól, megfigyeléseiről, s a
problémás helyzetekről. Ezek a feljegyzések azért fontosak, mert a csoportvezető óvónőtől elvárható,
hogy a gyerek fejlődési szintjét, problémáit, lehetőségeit folyamatosan kövesse az óvodaérettség és az
iskolaérettség között.

14
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Gyerekmegfigyelés, gyerekmegbeszélés
Már az óvodába való felvételkor a szülők részletes leírást írnak, amelyből a terhesség időszakától
kezdve a születésen át az óvodába lépésig nyomon követheti az óvónő a gyerek testi, lelki és szellemi
fejlődését, megismerheti a gyerek szokásait, rokon- és ellenszenveit, félelmeit és örömeit. A gyerek
megnyilvánulásait a mozgásban, a játékban, a rajzban a kibontakozó személyiség első jelzőjeként fogja
fel az óvónő. Az óvónő már ettől az első találkozásuktól, a felvételi beszélgetéstől fogva élő, belső képet
alakít ki a gyerekről, amely folytonosan változik, soha sem lesz kész, állandóan fejleszthető marad. A
gyereket úgy tekinti, mint egy feltett kérdést, amit egyre jobban kell értenie ahhoz, hogy tudja őt segíteni
a felnövekedésben. Ebből a célból az óvónők maguk elé idézik – lehetőleg minden nap – az esti órákban,
elalvás előtt csoportjuk gyerekeit, s ez a mindennapos praxisban igen hasznos gyakorlatnak bizonyul.
Ha alszanak rá egyet, a következő napon előálló helyzetekben feltehetőleg nagyobb intuíciós,
improvizatív erővel találnak majd gesztust, szót vagy cselekvést segítségül.
A gyerek mindennapi öltözködésétől, táplálkozási és alvási szokásain át, játékáig úgyszólván minden
testi, lelki mozzanat szóba kerül az óvónők és a szülők rendszeres beszélgetésein.
A konferencia
A Waldorf-intézményekben a tanárok és óvónők – együtt vagy külön – minden héten rendszeresen
tartanak konferenciát.
A konferencia pedagógiai és technikai, adminisztratív részből áll, s mivel a Waldorf-intézményeknek
egyszemélyes hierarchikus vezetőjük gyakorlatilag nincs: minden nevelésre, pedagógiára közvetve vagy
közvetlenül kiható kérdésben a konferencia vezeti az óvodát, iskolát. Itt születnek azok a döntések,
amelyeket az intézmények életében elkerülhetetlenül meg kell hozni.
A konferencia leglényegesebb része azonban nem e fenti technikai vezetés, hanem a pedagógiai
erőforrások megnyitása. A pedagógiai részben minden esetben gyermekmegbeszélésre is sor kerül, és
ez a legterjedelmesebb, leglényegesebb mozzanat. Itt próbálják a gyakorlatban tudatosan alkalmazni
azokat az ismereteket, melyeket a pedagógiai konferencia másik, folytonosan továbbképző részében
szereznek a pedagógusok, illetve amelyeket a mindennapi gyakorlatból az önnevelésben kifejlesztett
intuitív megismerő erőket is alkalmazva merítenek.
A gyermekmegbeszélésen megint csak a szomatikus orvosi szempontoktól kezdve, a lelki és szellemi
állapotrajzon át az alkat és temperamentumbeli beágyazódottságig, a családi helyzetig mindaz szóba
kerül, ami egy gyerek szempontjából további fejlődését illetően lényeges lehet. Amikor a konferenciai
esetmegbeszélésen a pedagógus bemutatja a gyereket, általában érezhetővé válik a testi és lelki
állapotrajz részletező finomságában és plasztikus kivitelezésében, hogy itt többszörösen feldolgozott,
elmélyült ismeretről van szó.
A csoportvezető óvónők közössége, amely egyben az óvoda pedagógiai vezetése, közösen érez és
visel felelősséget az óvoda minden gyereke iránt. Ezért mindig közösen döntenek egy-egy gyerek óvodai
felvételéről, ezért folytatnak közös gyerekmegbeszéléseket és közösen keresnek utakat és megoldásokat
a gyerek javára. Ezeken a konferenciákon lehetőleg az orvos és az euritmista is részt vesz a többi
óvónővel együtt.
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Együttműködés a szülőkkel
A Waldorf-intézményekbe való felvételkor az az alapvető kérdés, hogy a szülők ismerik-e a Waldorfpedagógiát és az intézmények működését legalább olyan mélységig, hogy világos képük legyen arról,
milyen közegbe, környezetbe hozzák, adják gyerekeiket. Ehhez természetesen programok, cikkek,
előadások és a nyitott ünnepek is hozzásegítik őket. Vannak óvodák, ahol a jelentkező gyerekek szülei
a felvételt megelőző évben részt vehetnek előkészítő szülői esteken, esetleg a gyerekekkel közös babamama csoporton, közös munkadélutánon, pedagógiai beszélgetéseken. Az óvodai közösség kialakítása
és a gyerek fokozatos óvodához szoktatása érdekében az óvónő és a szülők közötti megállapodás szerint
a felvett gyerek előzetesen „vendégségbe” járhat leendő csoportjába.
A szülők és az óvoda pedagógusai kölcsönösen egy bizonyos fajta együttműködést kell, hogy
felajánljanak egymásnak és elfogadjanak egymástól. Ez az együttműködés természetesen a gyerekre
irányul és a gyerek javát keresi. Fogadóórákat, családlátogatásokat tart az óvónő, és a szülői esteken a
szülők tovább ismerkednek a Waldorf-pedagógiával, itt maguk is átélhetik a gyakorlati
tevékenységekben mindazt, amit gyerekeik csinálnak napközben az óvodában.
A szülők intenzíven részt vesznek az óvoda fenntartásának mindennapi tevékenységében, mind
gyakorlati, mind anyagi értelemben. A Waldorf-óvoda szociális szervezeti forma, ahol a gyerekekért
történik minden, és a felnőttek együttműködnek azért a célért, hogy eredményesen és zavartalanul
folyhasson a pedagógiai munka.
X.

Összefoglalás

A Waldorf-óvoda célkitűzései
A Waldorf-óvodapedagógia tiszteli a gyermek emberi méltóságát, és feladatának tartja, hogy
előkészítse egészséges életvitelét.
Nem szabályokat és tilalmakat akar megvalósítani, hanem a gyerek és a felnőttek művészi erőkkel
áthatott együttélését.
Mindez akkor valósítható meg, ha a nevelő nyitott, járatos az embertani ismeretekben – elméletben
és gyakorlatban egyaránt –, képes az egyedi, az általánostól eltérő különös megfigyelésére, nincsenek
előítéletei s így felfogja a gyerekből érkező, szükségleteiből fakadó felszólításokat.
Pedagógiai fejlesztő munkájának alapelvévé kívánja tenni az utánzást, amely az óvónők szeretetteljes
mintaképül szolgáló tevékenységét követi. El akarja érni, hogy az óvónő ne direkt utasításokkal
vezessen, hanem figyelmes, gondozó vezetést gyakoroljon, ami a gyermeki személyiség még hiányzó
belső vezéreltségét helyettesíti.
Segíteni kívánja, hogy a gyerek a benne működő természetes erőket szabadon tudja fejleszteni:
érzékelésben, utánzásban, játékban és egyéb tevékenységekben.
A játékokhoz szükséges eszközök egyszerű kiképzésével növeli a gyerek fantáziáját és az alakító
tevékenységek belső aktivitását.
A nap szervezésével (napirend) lehetőséget akar adni arra, hogy a gyerek érzékeit és cselekvési
lehetőségeit kihasználva, jó szokásokra tegyen szert – az akarat nevelésével, erősítésével s nem
megtörésével.
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Lehetővé akarja tenni, hogy a gyerekek az értelmes és áttekinthető tevékenységeket átélhessék és
utánozhassák, el akarja érni, hogy így kerüljön a felszínre az átélés és cselekvés összefüggésében az
értelmi képesség és felfogó erő.
El akarja érni, hogy a gyerek a nevelőt tekintse példaképül, erkölcsi minőséget juttasson átélésbe és
a tevékenykedésekbe; így kerüljön kapcsolatba az erkölcsiséggel anélkül, hogy az mint szabály vagy
külső előírás nyomasztóan hasson s ugyanakkor hatástalan maradjon.
Célja, hogy a gyerek a többi gyerekkel együttműködve szabad játék során megtanulja egyénileg
továbbfejleszteni azokat a képességeit (intelligencia, fantázia, átélés, kézügyesség, szociális magatartás),
melyeket elsajátított.
Fel akarja ébreszteni a gyerek lassan tudatossá váló érzékenységét szociális környezetén (a csoporton,
a családon) belüli felelőssége iránt, és el akarja érni, hogy megtanuljon az előforduló feszültségeken
felülkerekedni.
Meg akarja valósítani, hogy a gyerek az éves ünnepkört ritmikus ismétlődésben énekelve, játszva élje
át, ünnepeljen a nevelőkkel és a szülőkkel. (Az örömteli tevékenységben a fogalmak, az értékek
megelevenednek és megbecsültté válnak; így lesznek életük alakításának egészséges elemeivé.)
El akarja érni, hogy a gyerekek a mesélések és előadó játékok (például mesejátékok) során tiszta és
érzékletes nyelvet sajátítsanak el, azt helyesen kapcsolják össze kifejező mozgásokkal, taglejtésekkel.
Ennek átélésében fejlődik az a differenciált kifejezőképesség, ami az iskolai tanulási készség alapja.
A gyerek élményvilágát, formálóerejét a művészeti – ábrázoló – tevékenykedés által (egyszerű festés,
formázás, éneklés, euritmia, tánc) felszínre kívánja hozni.
Az óvoda figyelembe kívánja venni: a gyerek érettségi szintjét, mind az óvodai felvételkor, mind az
iskolakezdés időpontjának meghatározásánál. A Waldorfpedagógia az iskolaérettség kritériumait nem
célkitűzésnek tartja, nem alkalmaz külön iskolára felkészítő foglalkozásokat. Úgy tekinti, hogy az
életkori sajátosságoknak nem megfelelő a túl korai fejlesztés. Az idő előtti absztrakt, verbális és
intellektuális tanítás elvonja a személyiség önfejlesztő erőit azoktól az adott életkorban
legfontosabb feladatoktól, melyek a testi, lelki egészséget szolgálják.
A testi, lelki és szellemi erő sokoldalú fejlődésében-fejlesztésében is minden elhamarkodottság
nélkül, egyéni érettsége és szükségletei szerint akarja a gyereket vezetni.
A Waldorf-pedagógia hozzá akarja segíteni a gyereket nyitottság elsajátításához, a különbözőség
elfogadásához, a természet értő szemléletéhez, s utat akar nyitni – most még csak mesei, érzékletes
szinten – a majdan globális szemléletmód előtt.
A Waldorf-pedagógiai nevelés nagy hangsúlyt kíván helyezni a helyi hagyományok, a kulturális
örökség megismerésére, ápolására is. Így lesz a Waldorf-óvoda mindenütt hasonló és mégis mindig más.
A Waldorf-Óvodapedagógiai Program szakszerűtlen felhasználását – a megfelelő felkészülés
hiányának következtében – a nemzetközi és a hazai Waldorf-óvodák közössége szeretné kivédeni. A
„Waldorf” nevet csak ott használhatják, ahol megfelelő képzettségű pedagógusok és a Waldorfpedagógiát igénylő szülők vannak.
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1.4

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános
iskolai intézmények számára
http://www.rogersiskola.hu/images/2_kerettanterv.pdf

I.

A kerettanterv tömörített változata kiegészítő magyarázatokkal

A kerettanterv tömörített változata a pedagógus minősítés szempontjából hangsúlyos információk
rövid vázlata kiegészítő magyarázatokkal. A minősítés szempontjából nem hangsúlyos fejezetekre nem
térünk ki. A sorszámozás a kerettantervi fejezetcímeket követi, ezért nem tartalmaz minden sorszámot. A
kiegészítéseket dőlt betűvel közöljük. „Alternatív iskola” elnevezéssel a kerettantervben azokat az
iskolákat nevezzük, melyek jelen kerettantervet miniszteri engedéllyel használják.
1. Az alternatív iskolák sajátosságai
A jelen kerettantervet készítő alternatív iskolák programja tanulóközpontú*, holisztikus,
humanisztikus és a konstruktivista pedagógiai szemlélet tanulás és tanítás felfogására épít.
* A tanulóközpontú kifejezés azt jelenti, hogy a tanulásszervezésben elsődleges az egyéni igényekre,
szükségletekre, tanulási sajátosságokra való odafigyelés.
A holisztikus szemlélet az emberi személyiség testi-lelki, ezen belül az érzelmi, értelmi és akarati
komponensek egységének, illetve a környezettel való kapcsolatainak együttes szemlélete, ahol a nevelés
célja a személyiség kibontakoztatása a kognitív, affektív és a tevékenységi elemek egyenrangú
figyelembevételével.
Az alternatív iskolák módszereiket a humanisztikus pszichológia és pedagógia mintái alapján
fejlesztették ki, a gyermeki személyiség sajátosságainak és összetettségének középpontba állításával.**
** A humanisztikus pszichológia azt feltételezi, hogy minden emberben (gyermekben) van olyan
hajtóerő, ami afelé hajtja őt, hogy „önmaga” legyen. A humanisztikus pszichológia azt feltételezi az
emberről (gyermekről), hogy eredendően jó, és akkor képes önmagát elfogadni, ha a környezetében
elfogadást tapasztal maga felé. A humanisztikus pszichológia emberképe szerint, ha hatni szeretnénk
egy másik emberre, elengedhetetlen a kongruens (hiteles) viselkedés. Az alternatív iskolákra értelmezve
ez azt jelenti, hogy a pedagógusnak saját egyéniségét kell képviselnie.
A konstruktivista pedagógia szemlélete hangsúlyozza a befogadó szerepét a tanítási-tanulási
folyamatokban: az információ nem egyszerűen átáramlik a befogadóba, hanem a befogadó
tulajdonképpen maga is létrehozza (megkonstruálja) azt, amikor integrálja a saját kognitív rendszerébe.
Ennek megfelelően az alternatív iskolák a tanulók számára előzetes tudásukra építve teszik lehetővé az
önálló (akár egyéni, akár csoportos) ismeretszerző tevékenységet, és fokozott mértékben építenek a
tanulók aktív tevékenységére. A tanulást inkább önszabályozó, mintsem irányított folyamatnak tekintik.
Az alternatív iskolák kiemelt hangsúlyt fektetnek a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére.
Mindez célként és eszközként is átszövi az iskolai élet és munka minden színterét.
A szaktárgyak oktatása során a tantárgyi tudás elsajátítása mellett szerepet kap a szociális
kompetenciák fejlesztése is.
A szaktárgyak mellett külön tantárgyanként meghatározásra kerül az a kötelező órakeret, melyben
csak és kizárólag a szociális kompetenciák fejlesztése zajlik. Az alternatív iskolák nevelő és oktató
munkájának hangsúlyos része a tanórákon kívül zajló közösségi élet is. Ennek során a tanulók az
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intézményi keretek szabta határokon belül alakíthatják a működés különböző területeit. Az intézményi
keretek az adott iskola nevelési programjában megfogalmazott alapelvek alapján kerülnek kidolgozásra.
2. Nevelés- és oktatásszervezés
Az alternatív iskolák alapelve a tanulók aktív bevonása az intézményi működésébe minden területen.
Az alternatív iskolák mindennek az életszerűségére helyezik a hangsúlyt.
A szociális kompetenciák fejlesztésének középpontba helyezése kihat a nevelési-oktatási folyamat
egészére.
Ez azt is jelenti, hogy egy adott helyzetben az előzetes tervekhez képest a foglalkozás menete teljesen
megváltoztatható.
A speciális tantárgyak illetve foglalkozások mellett a szaktárgyak tanításának struktúráját és
időkeretét is úgy kell meghatározni, hogy mind a tananyag elsajátítására, mind a szaktárgy tanítására
rendelkezésre álló foglalkozási időkeretben – ahhoz kapcsolódva vagy attól függetlenül – megjelenő
szociális kompetenciafejlesztésre is legyen lehetőség.
Az óraszámokat is befolyásoló módszertani elem lehet a szaktárgyak komplex, koncentrált oktatása.
A módszertani elemek részletezését lásd a kerettanterv 2. fejezetében (5. oldal)
Az alternatív iskolák világnézetileg semlegesek.
3. Célok és feladatok
Az alternatív iskolák a nevelő-oktató folyamat során mindvégig a tanulók belső
motiváltságára építenek. Az érdeklődés felkeltésének, a motiváció megtartásának eszközei az
élményszerű, tapasztalati tanulás, a problémahelyzetekből kiinduló tevékenységek és a kreativitást
ösztönző feladatok.
Ez azt is jelenti, hogy a foglalkozás tervezett menete jelentősen megváltozhat a tanulók reakciói és
kezdeményezései miatt.
4. Tantárgyi struktúra és óraszámok
Az alternatív iskolák kötelező óraszám alatt a tanulók számára kötelezően az iskolában (vagy iskolai
programon) töltendő teljes időkeretet értik.
Az óraszámok számításának részletezését lásd a kerettanterv 7. fejezetében (15-19. oldal)
A kötelező foglalkozások keretei alkalmazkodnak a tanulók mindenkori életkori sajátosságaihoz,
ennek megfelelően időtartamuk 20 perctől 90 perc időtartamig terjedhet.
A kötelező foglalkozások tartalomban lefedik a NAT-ban megjelenő műveltségi területeket, valamint
a kerettantervi rendeletben kiadott kerettantervben megjelenő tantárgyak tartalmát és tantárgyi
minimumát. A kötelező foglalkozások egy része nevében is fedi a kerettantervi rendeletben kiadott
kerettantervben megjelenő tantárgyakat. A szociális kompetenciák fejlesztését központba helyező
foglalkozások lefedik a rendeletben kiadott kerettanterv erkölcstan tantárgyának tematikáját, az
osztályfőnöki órák feladatait valamint az ezekkel összefüggő NAT által meghatározott egyéb
kompetenciák fejlesztését is. A kötelező tantárgyak tematikáját oktató foglalkozásokhoz kapcsolódó
egyéb kiegészítő foglalkozásokról a helyi tanterv rendelkezik.
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A kötelező foglalkozások tananyagtartalmának részletezése tartalmilag megfelel a kerettantervi
rendeletben kiadott kerettantervben foglaltaknak. A foglalkozásokhoz illetve a tantárgyakhoz
kapcsolódó nevelési/fejlesztési céljaik, fejlesztési követelményeik ennek megfelelnek, de az ehhez
rendelt elvárásokat és kötelező óraszámokat a négyéves ciklus egészében (alsó tagozat, felső tagozat)
megjelenő minimumként tekintik. Vagyis a tanulóknak a négy éves ciklus végére kell teljesíteni a
rendeletben kiadott kerettantervben meghatározott kötelezően elvárt minimumokat.
5. Felhasználható és ajánlott módszertan
Az alternatív iskolák nevelési-oktatási módszereit a szociális kompetencia fejlesztésének központba
helyezése határozza meg.
A részletes módszertani ajánlást lásd a kerettanterv 8. fejezetében (19-21. oldal)
6. Pedagógus szerepek betöltésének kritériumai
Az alternatív iskolák előnyben részesítik a tartós személyes kapcsolatokat, az iskola alapelveinek és
szemléletének mindenkori képviseletét, a pedagógus környezetteremtő és facilitátori attitűdjét, valamint
az alternatív pedagógiai tapasztalatokat. Ezért a köznevelési törvény 3. számú mellékletétől eltérő
módon is alkalmazhatnak pedagógusokat, amennyiben az alkalmazott rendelkezik pedagógiai
szakképesítéssel, valamint további, az adott iskola pedagógiai programjában megfogalmazott elvárásnak
– és a jelen kerettanterv kereteinek – megfelelő végzettséggel vagy tapasztalattal, továbbá az iskola
szaktanári garanciát vállal a pedagógus munkájára.
A pedagógus szerep részletes leírását lásd a kerettanterv 10. fejezetében (25-26. oldal)
Az elfogadott pedagógus szakképesítéseket lásd a kerettanterv 10. fejezetében (27-29. oldal)
Az alternatív iskolákra jellemző speciális foglalkozások leírását lásd a kerettanterv 2. számú
mellékletében (41-46. oldal)
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Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

2. sz. melléklet: Az óra- és foglalkozáslátogatás dokumentumai
1.1. Óra- és foglalkozásmegfigyelési napló
A pedagógus neve: ........................................................................................................
A látogatás helye: ..........................................................................................................
Az alternatív kerettanterv megnevezése: ……………………………………...………..
Műveltségi terület: .........................................................................................................
Tantárgy: ........................................................................................................................
Az óra vagy az foglalkozástémája: ................................................................................
Az osztály, a csoport: .....................................................................................................
A látogató szakértő neve: ...............................................................................................
Dátum: ............................................................................................................................
Idő

Az óra vagy az foglalkozás menete

Megjegyzések

Pedagóguskompetenciák:
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
3. A tanulás támogatása
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
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző
társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

81

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

1.2. Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
Iktatószám : ………………………………

Az óra vagy a tevékenység látogatásának adatai
Az intézmény neve:
Az intézmény címe:
Az alternatív kerettanterv
megnevezése
Az osztály, a csoport:
A megfigyelés helye:
A látogatás időpontja:
Műveltségi terület:
Tantárgy:
Az óra vagy foglalkozás témája:

Résztvevők
Pedagógus
Intézményi delegált
Szakos szakértő
További résztvevő
További résztvevő
További résztvevő

A látogatás résztvevői
Név

Aláírás

Hozzászólás, nyilatkozat
A bizottság tagjainak (a szakos szakértőnek, az intézményi delegáltnak és amennyiben részt
vesz, az elnöknek), illetve a pedagógusnak az óra-/foglalkozáslátogatáshoz kapcsolódó
megjegyzései. Gyakornok minősítése esetén a mentor véleménye. Intézményvezető minősítése
esetén a fenntartó delegáltjának véleménye.

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Mellékletek listája
A pedagógus által az óra-/foglalkozáslátogatáshoz benyújtott tematikus tervet és óra/foglalkozástervet jelen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell.

A jegyzőkönyvet összeállította:
Név:
Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap

..............................................
aláírás

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

3. sz. melléklet: Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az
alternatív kerettantervekre vonatkozó indikátorok szerint
A pedagógus neve: .......................................................................................................
A szakértő neve::............................................................................................................
Az alternatív kerettanterv megnevezése: ………………………………………………
Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó ......... . nap
...............................................
a szakértő aláírása
N.é. = nem értelmezhető,
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
tudás
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Az indikátorok
értelmezése alternatív
Az indikátorok
kerettanterv alapján működő
iskolákban
Alapos, átfogó és korszerű, az
Alapos, átfogó és korszerű
adekvát alternatív kerettantervvel
szaktudományos és szaktárgyi
harmonizáló szaktudományos és
tudással rendelkezik.
szaktárgyi tudással rendelkezik.
Rendelkezik az adekvát
Rendelkezik a szaktárgy
alternatív kerettanterv szerinti
tanításához szükséges tantervi
tudás-, illetve megismerésés szakmódszertani tudással.
koncepciónak megfelelő
módszertani tudással.
Fogalomhasználata illeszkedik
egyrészt az adekvát alternatív
Fogalomhasználata pontos,
kerettanterv fogalomkövetkezetes.
koncepciójához, másrészt a
diákok adott időpillanatban
jellemző értési minőségéhez.
Kihasználja a diákokban épülő
Kihasználja a tananyag kínálta
tudáskonstrukciók külső
belső és külső kapcsolódási
kapcsolódási lehetőségeit is (így
lehetőségeket (a szaktárgyi
többek közt a szaktárgyi
koncentrációt).
vonatkozásokat is).
A szaktárgy tanítása során
Képes építeni a tanulók
képes építeni a tanulók más
különböző forrásokból szerzett
forrásokból szerzett tudására.
tudására.
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális
anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és
megfelelően használja.
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1.7

1.8

1.9

1.10

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az adekvát alternatív
kerettantervvel harmonizáló, a
diákok sajátosságainak
megfelelő tanulási/tanítási
helyzeteket, változatos oktatási
módszereket, taneszközöket
alkalmaz.
Tanítványait önálló megismerési
Tanítványait önálló
módok alkalmazására, önálló
gondolkodásra, a tanultak
gondolkodásra, ismereteik
alkalmazására neveli.
szabad alkalmazására neveli.
Törekszik a tapasztalatok, az
Törekszik az elméleti ismeretek elméleti ismeretek és a
gyakorlati alkalmazási
gyakorlati ismeretek
lehetőségeinek felismertetésére. harmonizálására mind a maga,
mind a diákok praxisában.
Tanítványaiban kialakítja az
Törekszik az online informatikai
online információk
tartalmak készítése, befogadása,
befogadásának,
feldolgozása és alkalmazása
feldolgozásának,
hatékony, kritikus és etikus
továbbadásának kritikus, etikus módjai kialakítására, mind a
módját.
maga, mind diákjai praxisában.
A szaktárgynak és a tanítási
helyzetnek megfelelő,
változatos oktatási
módszereket, taneszközöket
alkalmaz.

1. kompetencia

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

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

2.1

2.2

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok
értelmezése alternatív
Az indikátorok
kerettanterv alapján működő
iskolákban
Az adekvát alternatív
kerettantervben
megfogalmazottakkal
A célok tudatosításából indul ki.
harmonizáló célok
A célok meghatározásához
tudatosításából indul ki.
figyelembe veszi a tantervi
A célok meghatározásához
előírásokat, az intézmény
figyelembe veszi a tantervi
pedagógiai programját.
előírásokon túl az intézmény
szervezeti kultúráját, pedagógiai
programját.
Pedagógiai munkáját éves
Pedagógiai munkáját éves
szinten, az adekvát alternatív
szinten, tanulási-tanítási
kerettantervvel, illetve az arra
(tematikus) egységekre és órákra épülő, intézményi pedagógiai
bontva is megtervezi.
programmal harmonizáló módon
is megtervezi.
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2.3

2.4

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Komplex módon veszi
figyelembe az adekvát alternatív
kerettanterv szerint értelmezett
pedagógiai folyamat minden
lényeges elemét: pl. a tartalmat,
a tanulók előzetes tudását,
motiváltságát, életkori
sajátosságait, az oktatási
környezet lehetőségeit, korlátait
stb.
Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
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.

2.5

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

2.6

A tanulók tevékenységét, a
tanulási folyamatot tartja szem
előtt.

2.7

Használja a szociális tanulásban
rejlő lehetőségeket.

2.8

Alkalmazza a differenciálás
elvét.

2.9

Tudatosan törekszik a tanulók
motiválására, aktivizálására.

2.10

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

Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába
illeszkedően az órát/foglalkozást
a cél(ok)nak megfelelően,
logikusan építi fel.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába
illeszkedően a tanulók
tevékenységét, a
tanulási/megismerési folyamatot
tartja szem előtt.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába
illeszkedően használja a
szociális tanulásban rejlő
lehetőségeket.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába
illeszkedően alkalmazza a
differenciálás elvét.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába
illeszkedően tudatosan törekszik
a tanulók motiválására,
aktivizálására.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába
illeszkedően tervezi a
tanóra/foglalkozás céljainak
megfelelő stratégiákat,
módszereket, taneszközöket.
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2.11

Többféle módszertani
megoldásban gondolkodik.

2.12

Terveit az óra/foglalkozás
eredményessége függvényében
felülvizsgálja.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába
illeszkedően többféle
módszertani megoldásban
gondolkodik.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába
illeszkedően terveit az
óra/foglalkozás eredményessége
függvényében felülvizsgálja.

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám

2. kompetencia

(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Az indikátorok

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

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

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív kerettanterv alapján
működő iskolákban

Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

Épít a tanulók szükségleteire,
céljaira.

N.é. 0 1 2 3

Figyelembe veszi a tanulók
aktuális fizikai, érzelmi
állapotát, és alkalmazkodik
azokhoz.

N.é. 0 1 2 3

Pozitív visszajelzésekre épülő,
bizalomteljes légkört alakít ki,
ahol mindenki hibázhat,
mindenkinek lehetősége van a
javításra.
A tanulást/megismerést
A tanulást támogató környezetet
támogató környezetet teremt
teremt például a tanterem
például a tanterem
elrendezésével, a taneszközök
elrendezésével, a taneszközök
használatával, a diákok
használatával, a diákok
döntéshozatalba való
döntéshozatalba való
bevonásával.
bevonásával.
Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz/megismeréshez
szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára.
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3.6

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

3.7

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

3.8

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

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Kihasználja a diákokra
egyénenként jellemző
tanulási/megismerési stratégiákat
a velük való együttműködésben.
Többek között a tananyagban
rejlő lehetőségeket is
felhasználja a diákra jellemző,
egyéni tanulási/megismerési
stratégia mind eredményesebb
alkalmazására.
Felismeri a tanulók
tanulási/megismerési
sajátosságait. Az
órák/foglalkozások során
tudatosan épít azokra.
Tanítványaiban igyekszik
kialakítani - az adekvát
alternatív kerettantervnek
megfelelő módon - az önálló
ismeretszerzés, kutatás igényét.
Ösztönzi a tanulókat az IKTeszközök hatékony használatára
a tanulás/megismerés
folyamatában.

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám

3. kompetencia

(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

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
Az indikátorok

4.1

Munkájában a nevelést és az
oktatást egységben szemléli és
kezeli.

4.2

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

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív kerettanterv alapján
működő iskolákban
Munkájában az adekvát
alternatív kerettanterv szerint
működő intézmény szervezeti
kultúrájának megfelelően a
nevelést és az oktatást
egységben szemléli és kezeli.
A tanulói személyiség(ek)
sajátosságait az adekvát
alternatív kerettantervnek
megfelelő szemlélettel és
módszerekkel, sokoldalúan tárja
fel.
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e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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4.3

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

4.4

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

4.5

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

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

A tanuló(k) személyiségét nem
statikusan, hanem az adekvát
alternatív kerettanterv szerinti
fejlődésében szemléli.
A tanuló(k) teljes, az adekvát
alternatív keretterv szemlélete
szerinti személynek
harmonizálására,
autonómiájának
kibontakoztatására törekszik.
Felismeri a tanulók
tanulási/megismerési és/vagy
fejlődési sajátosságait az
adekvát alternatív kerettanterv
szemléletmódjának megfelelően.
Képes a felismert
sajátosságokhoz megfelelően
viszonyulni – beleértve a más
szakembertől való segítségkérést
is.
Különleges bánásmódot igénylő
tanuló esetében is képes
biztosítani az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelő
gondoskodást.

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Különleges bánásmódot igénylő
tanuló vagy tanulócsoport
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.
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint
A tanuló hibáit, tévesztéseit
a tanulási/megismerési folyamat
mint a tanulási folyamat részét
részét kezeli, az adott alternatív
kezeli, az egyéni megértést
kerettanterv szerinti személyes
elősegítő módon reagál rájuk.
figyelem biztosításával reagál
azokra.
Az adekvát alternatív
Az általános pedagógiai
kerettanterv szerinti pedagógiai
célrendszert és az egyéni
célrendszert és az egyéni
szükségletekhez igazodó
szükségletekhez igazodó
fejlesztési célokat egységben
személyes gondoskodást
kezeli.
egységben kezeli.
Az adekvát alternatív
Reálisan és szakszerűen elemzi
kerettanterv szerint reálisan és
és értékeli saját gyakorlatában
szakszerűen elemzi és értékeli
az egyéni bánásmód
saját gyakorlatában a személyes
megvalósítását.
gondoskodás megvalósítását.

4. kompetencia

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

89

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

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

Az indikátorok

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív kerettanterv alapján
működő iskolákban

Az általa irányított
órák/foglalkozások során
harmóniát, biztonságot, elfogadó
légkört teremt.
Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek
eltérő kulturális, illetve társadalmi hátteréből adódó sajátosságait.
Az együttműködést támogató, az
Az együttműködést támogató,
adekvát alternatív
motiváló módszereket alkalmaz
kerettantervnek megfelelő
mind a szaktárgyi oktatás
szemléletet és módszereket
keretében, mind a szabadidős
alkalmaz az általa irányított
tevékenységek során.
foglalkozásokon.
Az iskolai, osztálytermi
konfliktusok megelőzésére
törekszik, például
Az iskolai, osztálytermi
megbeszélések szervezésével,
konfliktusok megelőzésére
közös szabályok
törekszik.
megfogalmazásával,
következetes és kiszámítható
értékeléssel.
A csoportjaiban felmerülő
A csoportjaiban felmerülő
konfliktusokat az adekvát
konfliktusokat felismeri,
alternatív kerettantervnek
helyesen értelmezi, és
megfelelő szemlélet és eszköztár
hatékonyan kezeli.
alkalmazásával kezeli.
A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi,
fejleszti a tanulók vitakultúráját.
Értékközvetítő tevékenysége
Az adekvát alternatív
tudatos. Együttműködés,
kerettantervnek megfelelő
altruizmus, nyitottság,
értékközvetítő tevékenysége
társadalmi érzékenység, más
tudatos.
kultúrák elfogadása jellemzi.
Az együttműködés,
Az együttműködés,
kommunikáció elősegítésére
kommunikáció elősegítésére az
online közösségeket hoz létre,
adekvát alternatív
ahol értékteremtő, tevékeny,
kerettantervnek megfelelően
követendő mintát mutat a
alkalmazza az online közösségek
diákoknak a digitális eszközök
létrehozásának, működtetésének
funkcionális használatának
a lehetőségeit is.
terén.
Tudatosan alkalmazza az
Tudatosan alkalmazza a
adekvát alternatív kerettanterv
közösségfejlesztés változatos
szerint értelmezett
módszereit.
közösségfejlesztés változatos
módszereit.
Óráin harmóniát, biztonságot,
elfogadó légkört teremt.
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Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján
N.é. 0 1 2 3
N.é. 0 1 2 3
N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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Átlagpontszám

5. kompetencia

(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

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

Az indikátorok

6.1

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

6.2

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

6.3

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

6.4

A tanulás támogatása érdekében
az órákon/foglalkozásokon
törekszik a folyamatos
visszajelzésre.

6.5

Visszajelzései, értékelései
világosak, egyértelműek,
tárgyszerűek.

6.6

Értékeléseivel, visszajelzéseivel
a tanulók/gyermekek fejlődését
segíti.

6.7

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív kerettanterv alapján
működő iskolákban
Jól ismeri az adekvát alternatív
kerettanterv szerinti szaktárgy
tantervi követelményeit. Saját
követelményeit ezek
figyelembevételével és saját
tanulócsoportjának ismeretében
határozza meg és alkalmazza.
Az adekvát alternatív
kerettanterv alapján működtetett
intézményi szervezeti kultúrának
megfelelően, változatosan és
nagy biztonsággal választja meg
a különböző értékelési
módszereket, eszközöket.
Az adekvát alternatív
kerettanterv szerinti tudáskoncepciónak megfelelő mérőeszközöket illetve eljárásokat
alkalmaz.
A tanulás/megismerés
támogatása érdekében az
órák/foglalkozások keretében
törekszik a folyamatos
visszajelzésre.
Visszajelzései, értékelései
világosak, hitelesek.

Értékeléseivel, visszajelzéseivel
a tanulók/gyermekek – az
adekvát alternatív kerettanterv
szerint értelmezett - fejlődését
segíti.
Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek
alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési
képességének kialakulását, fejlesztését.
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Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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6.8

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

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Önállóan képes a tanulói
munkák értékeléséből kapott
adatokat elemezni, és a kapott
eredmények alapján, szükség
esetén gyakorlatát módosítani.

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám

6. kompetencia

(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés,
problémamegoldás

Az indikátorok

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív kerettanterv alapján
működő iskolákban

Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

7.1

Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a
konstruktivitás jellemzi.

N.é. 0 1 2 3

7.2

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

N.é. 0 1 2 3

7.3

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

7.4

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

Nyitott a szülő, a tanuló, az
intézményvezető, a kollégák, a
szaktanácsadó visszajelzéseire,
azokat képes az adekvát
alternatív kerettanterv
szellemében értelmezni s
felhasználni azokat szakmai és
személyes fejlődése érdekében.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúra szellemében
tudatosan és kezdeményezően
együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, a szakmai
partnerekkel, szervezetekkel.

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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7.5

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

7.6

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

7.7

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

7.8

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

7.9

Munkája során érthetően és a
pedagógiai céljainak
megfelelően kommunikál.

7.10

Tudatosan támogatja a diákok
egyéni és egymás közötti
kommunikációjának fejlődését.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába illeszkedően
vesz részt a szóbeli
kommunikációs terek
tevékenységében.
Képes hitelesen képviselni
szakmai és személyes
álláspontját.
Iskolai tevékenységei során
felmerülő/kapott feladatait,
problémáit önállóan, az adekvát
alternatív kerettantervnek
megfelelően működtetett
intézményi szervezeti kultúrába
illeszkedően intézi illetve oldja
meg.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába illeszkedően
aktívan vesz részt az intézmény
munkacsoportjai
tevékenységében.
A tanuláshoz/megismeréshez az
adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelő
hatékony és hiteles
kommunikációs teret,
feltételeket alakít ki.
Munkája során törekszik az
őszinte, nyílt és hiteles
kommunikációra.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
szervezeti kultúrába illeszkedően
tudatosan támogatja a diákok
egyéni és egymás közötti
kommunikációjának fejlődését.

7. kompetencia

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért

Az indikátorok

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
8.9

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív kerettanterv
alapján működő iskolákban

Tisztában van személyiségének
sajátosságaival, az adekvát
Tisztában van szakmai
alternatív kerettanterv szerint
felkészültségével,
értelmezett szakmai
személyiségének sajátosságaival,
felkészültségével, a betöltendő
és képes alkalmazkodni a
szerepekkel és képes a
szerepelvárásokhoz.
szerepelvárások között
választani.
Saját pedagógiai gyakorlatát
folyamatosan elemzi és fejleszti
Saját pedagógiai gyakorlatát
– különösen az adekvát
folyamatosan elemzi és fejleszti.
alternatív kerettanterv
szempontjából.
Tudatosan fejleszti pedagógiai
Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját – az adekvát
kommunikációját.
alternatív kerettantervnek
megfelelő módon.
Rendszeresen tájékozódik a
legújabb, kiemelten az adekvát
Rendszeresen tájékozódik a
alternatív kerettanterv
szaktárgyára és a pedagógia
szempontjából releváns
tudományára vonatkozó legújabb
szaktárgyi és pedagógiai
eredményekről, kihasználja a
eredményekről, kihasználja az
továbbképzési lehetőségeket.
azokhoz kapcsolódó
továbbképzési lehetőségeket.
Munkájában alkalmaz olyan új
Munkájában alkalmaz új
módszereket, tudományos
módszereket, tudományos
eredményeket, melyek az
eredményeket.
adekvát alternatív kerettanterv
szempontjából relevánsak.
Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az
oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről,
konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.
Az adekvát alternatív
kerettantervnek megfelelően
működtetett intézményi
Élő szakmai kapcsolatrendszert
szervezeti kultúrába
alakít ki az intézményen kívül is.
illeszkedően élő szakmai
kapcsolatrendszert alakít ki az
intézményen kívül is.
Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
Aktív résztvevője az online
Aktív résztvevője az online
megvalósuló szakmai
megvalósuló szakmai
együttműködéseknek.
együttműködéseknek is.
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Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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Átlagpontszám
(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
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4. sz. melléklet: Kompetenciaalapú összesítő értékelőlap az alternatív
óvodapedagógiai programokra vonatkozó indikátorok szerint
A pedagógus neve: .........................................................................................................
A szakértő neve: ...............................................................................................................................
Az alternatív óvodai program megnevezése. ……………………………………………
Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó ......... . nap

.......................................................
a szakértő aláírása
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi
tudás

Az indikátorok

1.1

Alapos, átfogó és korszerű
szaktudományos és szaktárgyi
tudással rendelkezik.

1.2

Rendelkezik a szaktárgy
tanításához szükséges tantervi és
szakmódszertani tudással.

1.3

Fogalomhasználata pontos,
következetes.

1.4

1.5

1.6

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív óvodapedagógiai
program alapján működő
óvodákban
Alapos, átfogó és korszerű, az
adekvát alternatív pedagógiai
programmal harmonizáló
szaktudományos ismeretekkel
rendelkezik az óvodai
tevékenységek tartalmainak
közvetítéséhez.
Rendelkezik az adekvát alternatív
nevelési programnak megfelelő
módszertani tudással.
Fogalomhasználata illeszkedik az
adekvát alternatív pedagógiai
program fogalomkoncepciójához
és a 3-7 éves korosztály fejlettségi
szintjéhez.

Kihasználja a tananyag kínálta
Épít a különböző tevékenységi
belső és külső kapcsolódási
formák folyamán a tapasztalás
lehetőségeket (a szaktárgyi
komplexitásának lehetőségeire.
koncentrációt).
A szaktárgy tanítása során képes Képes építeni a gyermekek
építeni a tanulók más
előzetes, más forrásból származó
forrásokból szerzett tudására.
tudására, tapasztalataira.
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális
anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és
megfelelően használja.

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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1.7

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

1.8

Tanítványait önálló
gondolkodásra, a tanultak
alkalmazására neveli.

1.9

Törekszik az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazási
lehetőségeinek felismertetésére.

1.10

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

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az adekvát alternatív pedagógiai
programmal harmonizáló, a
gyermekek életkori
sajátosságainak és fejlettségének
megfelelő változatos módszereket
alkalmaz.
A gyermekeket önálló
megismerésre, ismereteik szabad
alkalmazására neveli.
Biztosítja az ingergazdag fizikai
és pszichés környezetet annak
érdekében, hogy a gyermekek
változatos körülmények között
szerezzenek tapasztalatokat és
bővítsék ismereteiket

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Az adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelően
használja a modern
infokommunikációs eszközöket.

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám

1. kompetencia

(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

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

Az indikátorok

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív óvodapedagógiai
program alapján működő
óvodákban

Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

2.1

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

Pedagógiai céljai összhangban
vannak az adekvát alternatív
pedagógiai program
célrendszerével,

N.é. 0 1 2 3

2.2

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

Pedagógiai munkáját, az adekvát
alternatív pedagógiai programmal
harmonizáló módon, hosszabb
rövidebb időszakokra tagolva és
tevékenységekre bontva tervezi
meg.

N.é. 0 1 2 3
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2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Komplex módon veszi figyelembe
az adekvát alternatív pedagógiai
program szerint értelmezett
pedagógiai folyamat minden
lényeges elemét: pl. gyerekek
életkori sajátosságait, előzetes
tapasztalatait, motiváltságát, a
környezet lehetőségeit, korlátait
stb.
Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
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.

Az órát/foglalkozást a cél(ok)nak
megfelelően, logikusan építi fel.
A tanulók tevékenységét, a
tanulási folyamatot tartja szem
előtt.
Használja a szociális tanulásban
rejlő lehetőségeket.

2.8

Alkalmazza a differenciálás elvét.

2.9

Tudatosan törekszik a tanulók
motiválására, aktivizálására.

2.10

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

2.11

Többféle módszertani
megoldásban gondolkodik.

2.12

Terveit az óra/foglalkozás
eredményessége függvényében
felülvizsgálja.

A gyermeki tevékenységeket az
adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelően,
logikusan építi fel.
A gyermeki tevékenykedtetést, a
cselekvésbe ágyazott tanulási
folyamatot tartja szem előtt.
Támogatja a szociális tanulásban
rejlő lehetőségeket.
Az adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelően
alkalmazza a differenciálás elvét
Tudatosan és az adekvát alternatív
pedagógiai programnak
megfelelően törekszik a
gyermekek motiválására.
Tudatosan és az adekvát alternatív
pedagógiai program
célkitűzéseinek megfelelően
tervezi a módszereket,
eszközöket, szervezési módokat.
Az adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelően többféle
módszertani megoldásban
gondolkodik, rugalmasan
alkalmazza módszereit.
Pedagógiai terveinek
megvalósulását az adekvát
alternatív pedagógiai program
alapelveinek megfelelően
felülvizsgálja.

2. kompetencia

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
N.é. 0 1 2 3
N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N. é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

98

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

3. kompetencia: A tanulás támogatása

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív óvodapedagógiai
Az indikátorok
program alapján működő
óvodákban
Ismeri a gyermekek szükségleteit,
a gyermeki kíváncsiságra
Épít a tanulók szükségleteire,
hagyatkozik és igyekszik
céljaira, igyekszik felkelteni és
érzékelhetővé és tapasztalhatóvá
fenntartani érdeklődésüket.
tenni a környezetét és ezzel
fenntartani az érdeklődésüket.
Figyelembe veszi a gyermekek
Figyelembe veszi a tanulók
aktuális fizikai és érzelmi
aktuális fizikai, érzelmi állapotát, állapotát, ehhez igazítja a
és szükség esetén igyekszik
tevékenységek tempóját,
változtatni előzetes tanítási
időtartamát, módszereit. Szükség
tervein.
esetén rugalmasan változtat
előzetes tervein.
Pozitív visszajelzésekre épülő,
Pozitív visszajelzésekre épülő,
bizalomteljes légkört alakít ki,
bizalomteljes légkört alakít ki,
ahol minden tanuló hibázhat,
ahol mindenki hibázhat,
mindenkinek lehetősége van a
mindenkinek lehetősége van
javításra.
próbálkozásra, javításra.
Az elmélyült tevékenységhez
nyugodt légkört teremt és
A tanulást támogató környezetet
környezetet teremt, például a
teremt például a tanterem
csoportszoba elrendezésével. A
elrendezésével, a taneszközök
párhuzamosan végezhető
használatával, a diákok
tevékenységekhez megfelelő
döntéshozatalba való bevonásával.
eszközöket és a szabad választás
lehetőséget biztosít.
Az önálló tapasztalatszerzéshez –
Megfelelő útmutatókat és az
a játékhoz és egyéb
önálló tanuláshoz/megismeréshez tevékenységekhez – a gyermekek
szükséges tanulási eszközöket
életkorának és egyéni
biztosít a tanulók számára.
képességeinek megfelelő
eszközöket biztosít.
Kihasználja a tevékenységekben
Kihasználja a tananyagban rejlő
rejlő lehetőségeket a megismerő
lehetőségeket a tanulási stratégiák
funkciók és az önálló felfedezés
elsajátítására, gyakorlására.
gyakorlására.
Ismeri a gyermekek egyéni
Felismeri a tanulók tanulási
fejlődési sajátosságait és szükség
problémáit, szükség esetén
esetén megfelelő szakmai
megfelelő szakmai segítséget
segítséget kínál számukra,
kínál számukra.
elvárások helyett érzelmi
biztonságot, védettséget nyújt.
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Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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3.8

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

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

A gyermekekben igyekszik
felkelteni és fenntartani az önálló
tapasztalatszerzés, megismerés
igényét, a próbálkozás örömét.
Indokolt esetben és az adekvát
alternatív pedagógiai programnak
megfelelően használja az IKT
eszközöket.

3. kompetencia

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

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
Az indikátorok értelmezése
alternatív óvodapedagógiai
Az indikátorok
program alapján működő
óvodákban
Munkájában a tanulási folyamatot
Munkájában a nevelést és az
az adekvát alternatív pedagógiai
4.1
oktatást egységben szemléli és
program szerint a nevelés szerves
kezeli.
részeként kezeli.
A gyermekeket személyiségének
A tanulói személyiség(ek)
sajátosságait az adekvát alternatív
sajátosságait
megfelelő
pedagógiai programnak megfelelő
4.2
módszerekkel, sokoldalúan tárja
szemlélettel és módszerekkel,
fel.
sokoldalúan, elsősorban a
játékokon keresztül ismeri meg.
A tanuló(k) személyiségét nem
A tanuló(k) személyiségét nem
statikusan, hanem az adekvát
4.3
statikusan, hanem fejlődésében
alternatív pedagógiai program
szemléli.
szerinti fejlődésében szemléli.
A gyermekek teljes személynek,
A tanuló(k) teljes
az adekvát alternatív pedagógiai
személyiségének fejlesztésére,
4.4
program szemlélete szerinti
autonómiájának
harmonizálására, autonómiájuk
kibontakoztatására törekszik.
kibontakoztatására törekszik.
Felismeri a gyermekek egyéni
Felismeri a tanulók tanulási vagy
fejlődési sajátosságait és képes
személyiségfejlődési nehézségeit, számukra segítséget nyújtani vagy
4.5
és képes számukra segítséget
más szakembertől segítséget kérni
nyújtani vagy más szakembertől
az adekvát alternatív pedagógiai
segítséget kérni.
program szemléletmódjának
megfelelően.
Különleges bánásmódot igénylő
Különleges bánásmódot igénylő
tanuló vagy tanulócsoport
gyermeke esetében is képes az
4.6
számára hosszabb távú fejlesztési adekvát alternatív pedagógiai
terveket dolgoz ki, és ezeket
programnak megfelelő
hatékonyan meg is valósítja.
gondoskodást biztosítani.

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
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Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján
N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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4.7

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

4.8

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

4.9

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

4.10

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

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Csoportos tevékenységek esetén is
figyel az egyéni szükségletekre és
a gyermekek egyéni igényeinek
megfelelő módszerek
alkalmazására.
Kritika- és ítéletmentes módon
tekint a gyermek fejlődési
folyamataira, nehézségeket
leküzdő, szeretetteljes együttélést
vállal a gyermekkel.
Az adekvát alternatív pedagógiai
program szerinti pedagógiai
célokat és az egyéni
szükségletekhez igazodó
személyes gondoskodást
egységben kezeli.
Az adekvát alternatív pedagógiai
program szerint reálisan és
szakszerűen elemzi és értékeli
saját gyakorlatában a személyes
gondoskodás megvalósítását.

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám

4. kompetencia

(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

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

Az indikátorok

5.1

Óráin harmóniát, biztonságot,
elfogadó légkört teremt.

5.2

Tanítványait egymás
elfogadására, tiszteletére neveli.

5.3

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

5.4

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

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív óvodapedagógiai
program alapján működő
óvodákban
Az egész nap során harmóniát,
érzelmi biztonságot, elfogadó
légkört teremt.
A gyermekeket egymás
elfogadására, tiszteletére neveli.
Munkájában figyelembe veszi a
gyermekek és a
gyermekközösségek eltérő
kulturális, illetve társadalmi
hátteréből adódó sajátosságait.
Az együttműködést támogató, az
adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelő szemléletet
és módszereket alkalmaz az
óvodai és óvodán kívüli
tevékenységek során.

Az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 29-én elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján
N.é. 0 1 2 3
N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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5.5

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

5.6

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

5.7

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

5.8

5.9

5.10

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.
Tudatosan alkalmazza a
közösségfejlesztés változatos
módszereit.

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Csoportjában tudatosan
alkalmazza a konfliktus
megelőzés módszereit, például a
szokásrend kialakításával, pozitív
példákkal, következetességgel.
A csoportjában felmerülő
konfliktusokat az adekvát
alternatív pedagógiai programnak
megfelelő szemlélet és eszköztár
alkalmazásával kezeli.
A napi tevékenységben, játékban
időt, lehetőséget biztosít a
kommunikációra. Támogatja az
egymásra figyelést, a másik
meghallgatását.
Az adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelő
értékközvetítő tevékenysége
tudatos.

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Az együttműködés,
kommunikáció elősegítésére az
adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelően
alkalmazza az online közösségek
létrehozásának, működtetésének a
lehetőségeit is.
Tudatosan alkalmazza az adekvát
alternatív pedagógiai program
szerint értelmezett
közösségfejlesztés változatos
módszereit.

5. kompetencia

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
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Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

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

Az indikátorok

6.1

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

6.2

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

6.3

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

6.4

6.5

A tanulás támogatása
érdekében az
órákon/foglalkozásokon
törekszik a folyamatos
visszajelzésre.
Visszajelzései, értékelései
világosak, egyértelműek,
tárgyszerűek.

6.6

Értékeléseivel,
visszajelzéseivel a
tanulók/gyermekek fejlődését
segíti.

6.7

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

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív óvodapedagógiai
program alapján működő
óvodákban

Jól ismeri az adekvát alternatív
pedagógiai programnak, a
gyermekek fejlődésére
vonatkozó elveit. Saját
feladatait képes ezek és a
csoportjába járó gyermekek
ismeretében pontosan és
következetesen meghatározni.
Az adekvát alternatív
pedagógiai program alapján
működtetett intézményi
szervezeti kultúrának
megfelelően, változatosan és
nagy biztonsággal választja
meg a leginkább megfelelő
értékelési módszereket,
eszközöket.
A gyerekek képességeinek,
tudásának fejlődését elsősorban
folyamatos megfigyeléssel,
elemzéssel és az életkorhoz
igazodó tevékenységek
biztosításával követi nyomon.
Az egyéni képességek
kibontakoztatása érdekében
törekszik a folyamatos, pozitív
visszajelzésekre.
Visszajelzései világosak,
egyértelműek, a konkrét
cselekvésre vonatkoznak.
Visszajelzéseivel és – az
adekvát alternatív kerettanterv
szerint értelmezett –
értékeléseivel a gyermekek
fejlődését segíti.
Pedagógiai munkájában olyan
munkaformák és módszerek
alkalmazására törekszik,
amelyek alkalmasak az
önellenőrzésre, az
önértékelésre.
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Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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6.8

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

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Önállóan képes a gyermekek
tevékenységének
megfigyeléséből származó
információkat elemezni, és a
kapott eredmények alapján,
szükség esetén gyakorlatát
módosítani.

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám

6. kompetencia

(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés,
problémamegoldás

7.1

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív óvodapedagógiai
Az indikátorok
program alapján működő
óvodákban
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a
konstruktivitás jellemzi.

Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján
N.é. 0 1 2 3

7.2

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

N.é. 0 1 2 3

7.3

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

N.é. 0 1 2 3

7.4

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

N.é. 0 1 2 3

7.5

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

7.6

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

A gyermekek érdekében önállóan,
tudatosan, és kezdeményezően
együttműködik a kollégákkal, a
szülőkkel, szakmai partnerekkel,
szervezetekkel.
Az adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelően
működtetett intézményi szervezeti
kultúrába illeszkedően a
megbeszéléseken, a vitákban az
értekezleteken képes hitelesen
képviselni szakmai és személyes
álláspontját.
Az óvodai tevékenységei során
felmerülő feladatait, problémáit
önállóan, az adekvát pedagógiai
programnak megfelelően intézi,
illetve oldja meg.
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7.7

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

7.8

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

7.9
7.10

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Az adekvát alternatív pedagógiai
programnak megfelelően aktívan
és együttműködően vesz részt az
intézményi és intézményen kívüli
munkacsoportok
tevékenységében.

N.é. 0 1 2 3

A gyerekek szabad játékához és
különböző tevékenységeihez
nyugodt légkört és az adekvát
alternatív pedagógiai programnak
megfelelő kommunikációs
feltételeket alakít ki.
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően
kommunikál.
Tudatosan támogatja a diákok
egyéni és egymás közötti
kommunikációjának fejlődését.

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

Tudatosan támogatja a gyermekek
kommunikációjának különböző
formáit.

N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám

7. kompetencia

(0–3 pont)
Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért

Az indikátorok

8.1

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

8.2

Saját pedagógiai gyakorlatát
folyamatosan elemzi és
fejleszti.

8.3

Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját.

N.é. = nem értelmezhető,
0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző,
2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző

Az indikátorok értelmezése
alternatív óvodapedagógiai
program alapján működő
óvodákban

Tisztában van személyiségének
sajátosságaival, az adekvát
alternatív pedagógiai program
szerint értelmezett szakmai
felkészültségével, a betöltendő
szerepekkel és képes a
szerepelvárások között
választani.
Saját pedagógiai gyakorlatát
folyamatosan elemzi és
fejleszti – különösen az
adekvát alternatív pedagógiai
program szempontjából.
Tudatosan fejleszti pedagógiai
kommunikációját – az adekvát
alternatív pedagógiai
programnak megfelelő módon.
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Pontszám az
e-portfólió
dokumentumai és a
védés alapján

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
8.9

Alternatív kerettantervek szerint működő intézmények

Rendszeresen tájékozódik a
Rendszeresen tájékozódik a
legújabb, kiemelten az adekvát
szaktárgyára és a pedagógia
alternatív pedagógiai program
tudományára vonatkozó
szempontjából releváns
legújabb eredményekről,
pedagógiai eredményekről,
kihasználja a továbbképzési
kihasználja az azokhoz
lehetőségeket.
kapcsolódó továbbképzési
lehetőségeket.
Munkájában alkalmaz olyan új
módszereket, tudományos
Munkájában alkalmaz új
eredményeket, melyek az
módszereket, tudományos
adekvát alternatív pedagógiai
eredményeket.
program szempontjából
relevánsak.
Rendszeresen tájékozódik a
Az óvodai nevelést,
digitális tananyagokról,
képességfejlesztést támogató
eszközökről, az
digitális technológiai
oktatástámogató digitális
eszközöket az adekvát
technológia legújabb
alternatív pedagógiai
eredményeiről, konstruktívan
programnak megfelelően
szemléli felhasználhatóságukat. alkalmazza.
Az adekvát alternatív
pedagógiai programnak
megfelelően működtetett
Élő szakmai kapcsolatrendszert
intézményi szervezeti
alakít ki az intézményen kívül
kultúrába illeszkedően élő
is.
szakmai kapcsolatrendszert
alakít ki az intézményen kívül
is.
Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai
együttműködéseknek.

8. kompetencia

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3

N.é. 0 1 2 3
N.é. 0 1 2 3

Átlagpontszám
(0–3 pont)

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
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