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Indikátorpéldák a gyermekvédelmi szakellátás, 

javítóintézeti nevelés területén pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak minősítéséhez 

A gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területére készült indikátorpéldák értelmezése 

során a következőképpen szükséges eljárni: 

Az indikátorpéldák, mint megnevezésük is mutatja, példálózó jellegűek, az egyes indikátoroknak az 

e-portfólió, a foglalkozáslátogatás, illetve az értékelési interjú során való értelmezését hivatottak – 

illusztrációs jelleggel, mintegy sorvezetőként – elősegíteni a minősítésben részt vevő szakértő számá-

ra. A minősítési eljárás céljára készült e-portfólió, a meglátogatott foglalkozás vagy az elkészített in-

terjú során az egyes indikátorok az itt felsoroltakhoz képest eltérő módon nyilvánulhatnak meg.   

Valamennyi esetben a minősítési eljárásban részt vevő pedagógus-munkaköréhez tartozó példákat 

szükséges értelmezni, így például a vezetői (igazgató, igazgatóhelyettes, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat szakmai vezető stb.) beosztással, megbízással rendelkezők minősítése esetében a peda-

gógus-munkaköre szerinti oszlopban található példák vonatkoznak. 

A nevelőszülői tanácsadó, javítóintézeti utógondozó munkakörökben önálló indikátorpéldák csak az 

értékelési interjúhoz készültek, az e-portfólió értékeléséhez a nevelő, szakoktató munkakör releváns 

indikátorpéldáit javasoljuk felhasználni.  

Nevelőszülői tanácsadói munkakör esetén az egyes kompetenciák értékelésekor figyelemmel kell 

lenni arra, hogy a nevelőszülői tanácsadó nem csak közvetlenül, hanem a nevelőszülő szakmai munká-

jának támogatójaként közvetve is hat az ellátottakkal és családjaikkal folytatott szakmai munkára. Ezt 

a kettős feladatot az indikátorpéldákban is igyekeztünk megragadni. Például a nevelőszülői tanácsadó 

az értékelési interjún bemutatja, hogy a családlátogatás alkalmával milyen módon, milyen módszerek-

kel segítette elő az ellátott(ak) komplex fejlesztését, az ellátott(ak) önálló problémamegoldó képessé-

gének fejlesztését, milyen tanácsokkal segítette a nevelőszülő ez irányú tevékenységét (4.4.) 

A pszichológus, gyógypedagógus, családgondozó munkakörök indikátorpéldáit mind a me-

gyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottságban, mind a gondozási helyen (gyermekvédelmi 

szakellátási intézményben, javítóintézetben) működő pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagó-

gus pedagógus-munkakörűek minősítéséhez egyaránt javasoljuk. 

 A nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, a gyermekotthon-vezető, a javítóintézeti otthonvezető (a 

továbbiakban: vezető pedagógus-munkakörök) esetében – a kiegészítő útmutatóban foglaltaknak meg-

felelően – az e-portfólió értékelésénél a következő lehetőségeket szükséges figyelembe venni: 

- Foglalkozási terv, vélemény: a vezető pedagógus-munkakörűnek – amennyiben nem a vezetői team 

csoportos foglalkozási tervét készíti el – lehetősége van a végzettsége és/vagy az általa vezetett intéz-

mény szolgáltatótevékenység-formájához igazodó pedagógus-munkakörök szerinti foglalkozási terv, 

valamint vélemény készítésére, így e dokumentumok értékelésénél e végzettségek, illetve pedagógus-

munkakörök indikátorpéldái vehetők figyelembe. 

- Esetleírás: a vezető pedagógus-munkakörű feldolgozhat saját esetet is, felhasználva a beosztotti 

munkakör(ök)höz tartozó – a kiegészítő útmutatóban meghatározott – dokumentumtípust, illetve fel-
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dolgozhat egy munkatárs által vitt esetet úgy, hogy azt  – a kiegészítő útmutatóban meghatározott 

szempontsort követve – vezetői szemszögből interpretálja, így e dokumentum értékelésénél a vezető 

saját végzettségén kívül a releváns beosztotti munkakör(ök) indikátorpéldái vehetők figyelembe. 

Szakmai alapelvünk, hogy az indikátorok mind az e-portfólió, mind a foglalkozáslátoga-

tás/értékelési interjú alapján a feltöltött dokumentumok teljes körét és valamennyi megjelenő szakmai 

(gondozási-nevelési-fejlesztési) folyamatot tekintve kerüljenek beazonosításra és értékelésre. 
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1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Szakmai feladatok, szaktudományos, szakterületi tudás 

Indikátorok 

Nevelő, szakoktató 
Nevelőszülői tanácsadó, 

utógondozó 

Pszichológus, gyógypedagógus, fej-

lesztőpedagógus, családgondozó 

Az e-portfólió alap-

ján 

A foglalkozáslátogatás 

alapján 

Az értékelési interjú alap-

ján 

Az e-portfólió alap-

ján 

Az értékelési 

interjú alapján 

1.1. Alapos, átfogó és 

korszerű szaktu-

dományos és 

szakterületi tudás-

sal rendelkezik. 

 

A gondozás, nevelés, 

fejlesztés megvalósí-

tásához szükséges 

tudást birtokolja, 

ismeri azok konkrét 

elemeit, jellemzőit, 

különbségeit, azok 

hátterében meghú-

zódó jelenségeket, és 

ezek tükröződnek az 

egyes dokumentu-

mokban, reflektálá-

sai önfejlesztő célú-

ak. 

Foglalkozásainak tar-

talma szaksze-

rű/korszerű, a cél- és 

feladatrendszer kohe-

rens. A foglalkozáso-

kat tanu-

lás/fejlődés/személyis

égfejlesztés-

támogatási szempont-

ból eredményesen 

tartja. A foglalkozásai 

logikus felépítésűek. 

A családlátogatás megter-

vezése a célnak és a fel-

adatnak megfelelően tuda-

tosan felépített, megvalósí-

tása szakszerű. A látogatás 

az ellátott gondozása, ne-

velése, személyiségfejlesz-

tésének támogatása, a csa-

lád fejlesztési céljainak 

szempontjából eredmé-

nyes. 

Ismeri a gyermek 

fejlődésének nor-

mál folyamatát, 

továbbá az atipikus 

fejlődés konkrét 

elemeit, jellemzőit, 

illetve a különbsé-

geket, annak hátte-

rében meghúzódó 

jelenségeket, s ezek 

tükröződnek az 

egyes dokumentu-

mokban és reflexi-

ókban. 

Ismeri és érti a 

gyermek fejlődé-

sének normál 

folyamatát, az 

atipikus fejlődés 

okait és jellemző-

it, diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve 

terápiás munká-

jának bemutatása 

során ezen isme-

retek megjelen-

nek.  

1.2. Rendelkezik a 

munkaköréhez 

szükséges szak-

módszertani tu-

dással. 

A dokumentumok-

ban tükröződik, hogy 

az általa megvalósí-

tott gondozás, neve-

lés, fejlesztés során a 

módszerek széles 

tárházát megfelelő-

en, tudatosan alkal-

mazza, illetve elem-

zően reflektál ezek-

re. 

Az általa megvalósí-

tott foglalkozás során 

a módszerek széles 

tárházát megfelelően, 

tudatosan alkalmazza. 

A foglalkozáslátogatás 

értékelése során szak-

szerűen indokolja a 

módszer választását, 

elemzi annak megva-

lósulását, eredmé-

nyességét, elemzően 

reflektál. 

A családlátogatásra történő 

felkészülés és annak meg-

valósítása során a módsze-

rek széles tárházából meg-

felelően, tudatosan választ. 

Az értékelési interjú során 

szakszerűen indokolja a 

módszer választását, elem-

zi annak megvalósulását, 

hatékonyságát, elemzően 

reflektál. 

A dokumentumok-

ban tükröződik, 

hogy az általa 

megvalósított diag-

nosztikai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

munkája során a 

módszerek széles 

tárházát megfelelő-

en, tudatosan al-

kalmazza, illetve 

elemzően reflektál 

ezekre. 

Munkája kapcsán 

a megfelelő di-

agnosztikai, fej-

lesztő, illetve 

terápiás eljárások 

alkalmazásáról 

számol be. 
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1.3. Fogalomhasznála-

ta pontos, követ-

kezetes. 

E-portfóliója minden 

elemében pontosan 

és adekvátan alkal-

mazza a szaktermi-

nológiát. 

A foglalkozás során 

pontos és adekvát fo-

galmazást használ, 

saját hibáit javítja, az 

ellátottak tévedéseit 

megfelelő módszerrel 

korrigálja.  

 

Az értékelési interjú során 

fogalomhasználata pontos 

és adekvát. Az ellátottal és 

családjával folytatott mun-

ka során észleli a foga-

lomhasználat esetleges 

pontatlanságából adódó 

nehézségeket, ezeket kor-

rigálja, megfelelő módon 

magyarázza. 

E-portfóliója min-

den elemében pon-

tosan és adekvátan 

alkalmazza a szak-

terminológiát. 

Az általa megva-

lósított diagnosz-

tikai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

munkája során a 

módszerek széles 

tárházát megfele-

lően, tudatosan 

alkalmazza. Az 

interjú során 

szakszerűen in-

dokolja a mód-

szer választását, 

elemzi annak 

megvalósulását, 

eredményességét. 

1.4. Használja a szak-

területen belüli és 

más szakterülettel 

való kapcsolódási 

lehetőségeket.  

Átfogó tudással ren-

delkezik a gyermek-

védelem és a kapcso-

lódó szakterületek 

összefüggéseiről és a 

kompetenciahatárok-

ról. A dokumentu-

mok kapcsolódási 

pontokat, utalásokat 

tartalmaznak az 

egyes szakterületek 

ismeretanyagának 

együttes alkalmazha-

tóságára. 

A foglalkozás során 

figyel az ellátottak 

jellemzőire, pl. 

ADHD gyermekek 

esetében rövidebb 

időtartamú feladatokat 

ad, értelmi fogyatéko-

sok esetében nagyobb 

sorközzel készült fel-

adatlapot használ. 

A családlátogatásra történő 

felkészülés során épít a 

gyermekvédelem és a kap-

csolódó szakterületek is-

meretanyagára, pl. a neve-

lőszülő képzése során 

megszerzett ismereteire, 

kompetenciáira alapozva 

fejleszti szakmai készsége-

it, képességeit, utógondo-

zói munka során épít az 

igazságszolgáltatási rend-

szer szereplőivel, különö-

sen a pártfogó felügyelők-

kel való együttműködésre. 

 

 

Átfogó tudással 

rendelkezik a szak-

területe és a gyer-

mekvédelem össze-

függéseiről, vala-

mint a kompeten-

ciahatárokról. A 

dokumentumok 

kapcsolódási pon-

tokat, utalásokat 

tartalmaznak az 

egyes szakterületek 

ismeretanyagának 

együttes alkalmaz-

hatóságára. 

Az interjú során 

pontos és adekvát 

fogalmazást 

használ. 
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1.5. Képes felmérni az 

ellátottak, család-

jaik meglévő ál-

lapotát, szükség-

letét, az eddigi 

gondozási, neve-

lési, fejlesztési 

folyamat eredmé-

nyeit, és erre építi 

szakmai tevé-

kenységét. 

A dokumentumok 

tartalmazzák mind-

azokat az ellátottak 

állapotára, szükség-

leteire vonatkozó 

információkat, ame-

lyekre építve tevé-

kenységét megter-

vezte.   

A foglalkozás során 

figyelembe veszi az 

ellátott vagy ellátotti 

csoport aktuális álla-

potát (pl. meglévő 

tudásszint, krízishely-

zet, új ellátott a cso-

portban). 

A családlátogatásra történő 

felkészülés és annak meg-

valósítása során figyelem-

be veszi az ellátott és csa-

ládjai aktuális állapotát (pl. 

új gyermek befogadása a 

nevelőszülői családba, 

nem várt információ a vér-

szerinti szülőről), ennek 

megfelelően tudatosan 

alakítja stratégiáját, s az 

értékelési interjú alkalmá-

val elemzően reflektál a 

stratégia eredményességé-

re. 

A dokumentumok 

tartalmaznak az 

ellátottak állapotá-

ra, szükségleteire 

vonatkozó infor-

mációkat, amelyek-

re építve tervezte 

meg tevékenységét 

és fogalmazta meg 

javaslatait.  

Az interjúban 

bemutatja, hogy 

tevékenységét az 

ellátottak állapo-

tára, szükséglete-

ire vonatkozó 

információk 

alapján végzi. 

1.6. A rendelkezésére 

álló szakmai, 

módszertani 

anyagokat, eszkö-

zöket ismeri, kri-

tikusan értékeli és 

megfelelően 

használja. 

A dokumentumok-

ban tükröződik, hogy 

az általa megvalósí-

tott gondozás, neve-

lés, fejlesztés során a 

szakmai anyagokat, 

módszereket, eszkö-

zöket megfelelően, 

tudatosan alkalmaz-

za, illetve elemzően 

reflektál ezekre. 

A rendelkezésre álló, 

foglalkozásokat segítő 

anyagokat, eszközöket 

kritikusan és adaptí-

van alkalmazza. 

Az értékelési interjú során 

bemutatja, hogy a család-

fejlesztés során a rendel-

kezésre álló szakmai, 

módszertani anyagokat 

adekvát módon alkalmaz-

ta, pl. a nevelőszülő és a 

gyermekvédelmi gyám 

együttműködésének előse-

gítésében, az ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyer-

mek családba történő beil-

lesztésében támaszkodott 

módszertani útmutatókra, 

utógondozói munka eseté-

ben pl. az önálló életre 

való felkészítés módszer-

tanára. 

A dokumentumok-

ban tükröződik, 

hogy az általa 

megvalósított diag-

nosztikai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

munkája során a 

szakmai anyagokat, 

módszereket, esz-

közöket megfelelő-

en, tudatosan al-

kalmazza, illetve 

elemzően reflektál 

ezekre. 

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy diagnoszti-

kai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

munkájával ho-

gyan kapcsolódik 

a gyermekvé-

delmi célok 

megvalósulásá-

hoz, és miként 

segíti ezzel az 

ellátottak hosz-

szabb távú érde-

keit. 
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1.7. Az adott feladat-

helyzetnek meg-

felelő, változatos 

fejlesztési mód-

szereket, eszkö-

zöket alkalmaz. 

A dokumentumok-

ban korszerű mód-

szerek, változatos 

munkaformák jelen-

nek meg. Tevékeny-

ségét az innovációra 

való nyitottság jel-

lemzi. 

Az ellátotthoz, ellátot-

ti csoporthoz, célhoz 

és tartalomhoz adap-

tált módszereket al-

kalmaz. Együttműkö-

dést generáló munka-

formákat alkalmaz. 

Motiváló fejlesztési, 

nevelési stratégiát 

alkalmaz. Foglalko-

zásvezetésére az inno-

vációra való nyitottság 

jellemző. 

Az ellátott gondozása, 

nevelése, fejlesztése érde-

kében innovatív módon 

alkalmaz változatos fej-

lesztési módszereket és 

eszközöket, s ezt a tudást 

az ellátott családjának (ne-

velőszülői család, vér sze-

rinti család) is átadva, ve-

lük együttműködésben 

alkalmazza.  

A dokumentumok-

ban az ellátott, ellá-

totti csoport igé-

nyeinek leginkább 

megfelelő korszerű 

módszerek, válto-

zatos munkaformák 

jelennek meg.  

Az interjú során 

ismerteti, hogyan 

alakította tevé-

kenységét az 

ellátott vagy ellá-

totti csoport ak-

tuális állapotához 

(pl. meglévő tu-

dásszint, krízis-

helyzet). 

1.8. Törekszik az el-

méleti ismeretek 

gyakorlati alkal-

mazási lehetősé-

geinek felismerte-

tésére. 

A dokumentumok-

ban tükröződik az 

elméleti ismeretek és 

azok gyakorlati al-

kalmazhatóságának 

és alkalmazásának 

összekapcsolása.  

 

A foglalkozásokban 

megjelenik az ismere-

tek és a valós élet-

helyzetek kezelése 

közötti összefüggések 

bemutatása. Foglalko-

zásvezetése gyakor-

latorientált, a saját 

élményű ismeretszer-

zési folyamatok elő-

térbe kerülnek. Bizto-

sítja az ellátotti tudás 

kipróbálhatóságát. Pl. 

élménypedagógiai 

elemek alkalmazása, 

az ismeretek össze-

kapcsolása a munka és 

a gazdaság világával. 

A családlátogatásra történő 

felkészülés során, az ellá-

tott gondozásának, nevelé-

sének, fejlesztésének ter-

vezésekor épít az ellátott 

családjának (nevelőszülői 

család, vér szerinti család) 

az eszközök hatékonyságá-

ra vonatkozó tapasztalatai-

ra, visszacsatolására. Fiatal 

felnőtt ellátott esetében a 

nevelőszülőt/vér szerinti 

szülőt a praktikus életveze-

tési ismeretek átadásának 

és begyakoroltatásának 

fontosságában erősíti. 

 

 

 

 

A dokumentumok-

ban tükröződik az 

elméleti ismeretek 

és azok gyakorlati 

alkalmazhatóságá-

nak és alkalmazá-

sának összekapcso-

lása.  

 

Az interjú során 

meggyőzően 

ismerteti, hogy a 

rendelkezésre 

álló diagnoszti-

kai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

anyagokat, esz-

közöket megfele-

lően választotta 

ki és alkalmazta. 
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1.9. Ellátottakat, csa-

ládjaikat segíti az 

online tartalmak 

befogadásának, 

feldolgozásának, 

felhasználásának, 

továbbadásának 

kritikus, etikus 

módjának kialakí-

tásában. 

Tevékenységrend-

szerében megjelen-

nek az online média-

használat jogi és 

etikai vonatkozásai, 

az online informáci-

ók megfelelő feldol-

gozására és megosz-

tására való nevelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az online tartalmakat 

tudatosan tervezi, és 

célhoz kötötten alkal-

mazza foglalkozásain. 

Az ellátott, vér szerinti és 

nevelőszülői családja kap-

csolatában, kapcsolattartá-

sában fokozott figyelmet 

fordít az online eszközök 

és tartalmak kritikus és 

etikus használatának meg-

ismertetésére, biztonságos 

alkalmazására. 

Tevékenységrend-

szerében megjelen-

nek az online mé-

diahasználat jogi és 

etikai vonatkozásai, 

az online informá-

ciók megfelelő 

feldolgozására és 

megosztására való 

nevelés. 

Az interjú során 

bemutatja, hogy 

diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve 

terápiás munkája 

során az ellátott-

hoz, ellátotti cso-

porthoz, célhoz 

és tartalomhoz 

adaptált módsze-

reket alkalma-

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

Szakmai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Indikátorok 

Nevelő, szakoktató 
Nevelőszülői tanácsadó, 

utógondozó 

Pszichológus, gyógypedagógus, fej-

lesztőpedagógus, családgondozó 

Az e-portfólió alap-

ján 

A foglalkozáslátogatás 

alapján 

Az értékelési interjú alap-

ján 

Az e-portfólió alap-

ján 

Az értékelési 

interjú alapján 

2.1. A célok tudatosí-

tásából indul ki. 

A célok meghatá-

rozásához figye-

lembe veszi a 

szakmai előíráso-

kat, az intézmény 

szakmai program-

ját. 

A gondozás, nevelés, 

fejlesztés tervezési, 

valamint önreflexiós 

dokumentumaiban a 

célok meghatározá-

sából indul ki. Fi-

gyelembe veszi a 

szakmai előírásokat, 

az intézmény szak-

mai programját, 

alapelveit, feladatait. 

Foglalkozásait az elő-

zetesen megtervezett 

célok szerint vezeti. A 

szituációhoz igazodva 

kreatívan tűzi ki az új 

célokat. A célok eléré-

séhez megfelelő fel-

adatokat, tevékenysé-

geket választ. 

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy a 

konkrét családlátogatás 

céljának meghatározásakor 

hogyan vette figyelembe a 

szakmai előírásokat, az 

intézmény szakmai prog-

ramját. Amennyiben az 

releváns, elemző módon 

bemutatja a célmeghatáro-

zás adott szituációhoz iga-

zodó változtatását. 

A diagnosztikai, 

fejlesztési, terápiás 

terveiben, illetve 

önreflexiós doku-

mentumaiban a 

célok meghatározá-

sából indul ki. Fi-

gyelembe veszi a 

szakmai előíráso-

kat, az intézmény 

szakmai program-

ját, alapelveit, fel-

adatait. 

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy diagnoszti-

kai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

munkáját az elő-

zetesen megter-

vezett célok sze-

rint vezeti. A 

szituációhoz iga-

zodva kreatívan 

tűzi ki az új célo-

kat. A célok el-

éréséhez megfe-

lelő feladatokat, 

tevékenységeket 

választ. 

2.2. Munkáját temati-

kus egységekre és 

időszakokra bont-

va is megtervezi. 

Gondozási, tervezé-

si, fejlesztési doku-

mentumai logikusan, 

tervszerűen vannak 

felépítve, folyamat-

jellegűek. Az intéz-

ményi szintű szak-

mai tevékenységei is 

tudatosan tervezet-

Foglalkozásai a gon-

dozási, nevelési, fej-

lesztési folyamat ré-

szeiként illeszthetők 

egymáshoz. 

 

Az értékelési interjú során 

bemutatja a konkrét csa-

ládlátogatás szakmai fo-

lyamat egészébe történő 

illeszkedését, a korábban 

elért eredményekre való 

építést. Ismerteti a gyer-

mekre, illetve a családra 

irányuló gondozási, fej-

A diagnosztikai, 

fejlesztési, illetve 

terápiás dokumen-

tumai logikusan, 

tervszerűen vannak 

felépítve, folyamat-

jellegűek. Az in-

tézményi szintű 

szakmai tevékeny-

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy diagnoszti-

kai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

munkája egy 

folyamat része-

ként illeszthetők 
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tek, illeszkednek az 

intézményi tervek-

hez. 

lesztési tevékenysége te-

matikus egységeit, azok 

céljait (rövid-, közép- és 

hosszú távon), s ezek 

megvalósítását.  

ségei is tudatosan 

tervezettek, illesz-

kednek az intézmé-

nyi tervekhez. 

egymáshoz. 

 

2.3. 

 

Komplex módon 

veszi figyelembe 

a gondozási, ne-

velési, fejlesztési 

folyamat minden 

lényeges elemét: 

a tartalmat, az 

ellátottak, család-

jaik meglévő tu-

dását, motiváltsá-

gát, életkori sajá-

tosságait, az ellá-

tási környezet 

lehetőségeit, kor-

látait stb. 

Tudatosan épít az 

intézményi és csalá-

di környezet szocia-

lizáló hatására. Ter-

vezési dokumentu-

mait az ellátottak 

meglévő tudására, 

motiváltságára, élet-

kori sajátosságaira, a 

meglévő környezet 

lehetőségeire ala-

pozza, építi. Doku-

mentumaiban komp-

lex szemléletmód 

tükröződik.  

Foglalkozásain az 

egyéni fejlesztésre is 

hangsúlyt fektet. A 

csoportra szervezett 

folyamatokban is tu-

datosan differenciál. 

Gondozási, nevelési, 

fejlesztési tevékeny-

ségei során pedagógi-

ai-pszichológiai-

szociálpszichológiai 

szempontokat követ; 

az egyént, a személyi-

séget fejleszti a gon-

dozás, nevelés, fej-

lesztés összefüggés-

rendszerében. Foglal-

kozásain figyelembe 

veszi az intézményi 

környezeti hatásokat. 

A családlátogatás során 

épít az ellátott(ak) és csa-

ládjaik meglévő tudására, 

motiváltságára, a családi 

és a tágabb lakókörnyezet 

nyújtotta lehetőségekre, 

elérhető támogatásokra. 

Az ellátási környezet kor-

látai, az elérhető szolgálta-

tások hiányosságai esetén 

a nevelőszülő bevonásával 

stratégiát dolgoz ki, felvá-

zolva a lehetséges alterna-

tív megoldásokat, felhasz-

nálva intézményi, intéz-

ményközi kapcsolatrend-

szerét a külső és belső erő-

források mozgósítása ér-

dekében. Bevonhat pl. 

másik, tapasztaltabb neve-

lőszülőt a gondozási, neve-

lési, fejlesztési folyamat 

sikeres megvalósítása ér-

dekében. 

Tudatosan épít az 

intézményi környe-

zet szocializáló 

hatására. Tervezési 

dokumentumait az 

ellátottak meglévő 

tudására, motivált-

ságára, életkori 

sajátosságaira, a 

meglévő környezet 

lehetőségeire ala-

pozza, építi. Do-

kumentumaiból 

komplex szemlé-

letmód tükröződik.  

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy a diagnosz-

tikai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

munkája során az 

egyéni szempon-

tokra is hangsúlyt 

fektet. A csoport-

ra szervezett fo-

lyamatokban 

tudatosan diffe-

renciál. A diag-

nosztikai, fejlesz-

tő, illetve terápi-

ás tevékenysége 

során pedagógi-

ai-pszichológiai-

szociálpszicholó-

giai szemponto-

kat követ; az 

egyénre, a sze-

mélyiségre is 

fókuszál. Az in-

terjú során pél-

dák segítségével 

bemutatja, hogy 
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tevékenysége 

végzésekor fi-

gyelembe veszi 

az intézményi 

környezeti hatá-

sokat. 

2.4. Célszerűen hasz-

nálja a digitális, 

online eszközö-

ket.  

A gondozás, nevelés, 

fejlesztés céljainak 

megfelelően használ-

ja a digitális, online 

eszközöket. 

A célokhoz és az adott 

foglalkozáshoz iga-

zodva választ a ha-

gyományos és a digi-

tális oktatási és fej-

lesztési eszközök kö-

zül. 

Családlátogatása során 

felhívja az ellátott(ak) és a 

nevelőszülő figyelmét a 

digitális, online eszközök 

használatában rejlő lehető-

ségekre a tájékozódás, 

ismeretszerzés érdekében. 

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy az 

eszközök célszerű haszná-

latát miként tudja beépíte-

ni munkájába. 

A diagnosztikai, 

fejlesztési, illetve 

terápiás céljainak 

megfelelően hasz-

nálja a digitális, 

online eszközöket. 

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy a célokhoz 

és az adott tevé-

kenységhez iga-

zodva választ a 

hagyományos és 

a digitális diag-

nosztikai, fejlesz-

tési és terápiás 

eszközök közül. 

2.5. A foglalkozási 

egységet a 

cél(ok)nak megfe-

lelően, logikusan 

építi fel. 

Foglalkozási terveit 

az ellátottak sajátos-

ságaiból kiindulva, a 

szakmai előírások-

nak megfelelve logi-

kusan építi fel. Az e-

portfólióban reflektál 

tervezése logikai 

megfelelőségére. 

Nevelői, oktatói tevé-

kenysége építkező 

logikát mutat, az 

egymást követő peda-

gógiai lépései igazod-

nak az egyén, a cso-

port sajátosságaihoz. 

Az értékelési interjú során 

bemutatja a konkrét csa-

ládlátogatás felépítésének 

logikáját, annak összefüg-

géseit, igazodva az adott 

ellátott, illetve családja(i) 

sajátosságaihoz. Bemutat-

ja, hogy az adott családlá-

togatás során honnan hova 

szeretett volna eljutni. Az 

értékelési interjú alkalmá-

val reflektál tervezése lo-

gikai megfelelőségére. 

 

 

Diagnosztikai, fej-

lesztési, illetve 

terápiás terveit az 

ellátottak sajátos-

ságaiból kiindulva, 

a szakmai előírá-

soknak megfelelve 

logikusan építi fel. 

Az e-portfólióban 

reflektál tervezése 

logikai megfelelő-

ségére. 

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy a diagnosz-

tikai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

tevékenysége 

építkező logikát 

mutat, az egy-

mást követő 

szakmai lépései 

igazodnak az 

egyén, a csoport 

sajátosságaihoz. 
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2.6. Az ellátottak te-

vékenységét, a 

gondozási, neve-

lési, fejlesztési 

folyamatot tartja 

szem előtt. 

A tevékenységek 

szervezését a komp-

lex személyiségfej-

lesztés jegyében va-

lósítja meg. Szemé-

lyiségközpontú és 

tanulástámogató 

foglalkozásokat ter-

vez, szervez és való-

sít meg. 

Személyiségfejlesztő 

feladatokkal segíti a 

szociális fejlődést és a 

megfelelő viselkedési 

normák elsajátítását. 

Személyiségközpontú 

és tanulástámogató 

foglalkozásokat tart. 

A családlátogatás alkal-

mával a nevelőszülőnek 

(szülőnek) törekszik átadni 

olyan módszereket, gya-

korlatokat, amelyeket 

gondozási, nevelési tevé-

kenysége során az ellátott 

fejlesztése érdekében al-

kalmazni tud. 

A tevékenységek 

szervezését a 

komplex személyi-

ségfejlesztés je-

gyében valósítja 

meg. 

Ellátottközpontú és 

tanulástámogató 

diagnosztikai, fej-

lesztési illetve terá-

piás tevékenysége-

ket tervez és szer-

vez. 

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy a diagnosz-

tikai tevékenysé-

ge során felméri, 

illetve fejlesztő 

tevékenysége 

során fejlesztő 

feladatokkal tá-

mogatja a szociá-

lis fejlődést és a 

megfelelő visel-

kedési normák 

elsajátítását. Te-

rápiás tevékeny-

sége során 

ellátottközpontú 

és fejlesztő, tanu-

lástámogató fog-

lalkozásokat tart. 

2.7. Használja a szo-

ciális tanulásban 

rejlő lehetősége-

ket. 

A tanulási folyama-

tokban tudatosan 

épít a csoportdina-

mikai folyamatokra, 

az egyén fejlődése 

érdekében használja 

a közösségfejlesztés 

lehetőségeit.  

 

Tevékenységében 

szerepet szán a kortárs 

interakcióknak, ezek 

szabályozó, irányító 

funkcióját hasznosítja. 

A közösségépítés ér-

dekében törekszik az 

értékek és az elvárt 

viselkedésformák 

közvetítésére. Foglal-

kozásain követendő 

mintákra épít. 

Tanácsadói munkája során 

használja a szociális tanu-

lásban rejlő lehetőségeket. 

Az értékelési interjú al-

kalmával beszámol arról, 

hogy a konkrét ellátott(ak) 

és az adott családstruktúra 

esetében erre mennyiben 

nyílt lehetősége. 

Amennyiben rele-

váns, a tanulási 

folyamatokban 

tudatosan épít a 

csoportdinamikai 

folyamatokra, az 

egyén fejlődése 

érdekében használ-

ja a közösségfej-

lesztés lehetőségeit.  

 

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy tevékeny-

sége során mi-

lyen módon veszi 

figyelembe a 

kortárs interakci-

ókat, ezek szabá-

lyozó, irányító 

funkcióját. 

Amennyiben 
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releváns, ismerte-

ti a közösségépí-

tés érdekében tett 

törekvését, az 

értékek és az 

elvárt viselkedés-

formák közvetí-

tését.  

2.8. Alkalmazza a 

differenciálás 

elvét. 

A tervezési doku-

mentumai tükrözik a 

differenciált fejlesz-

tés-nevelés-oktatás 

alapelveinek alkal-

mazását. Önreflexió-

jában megjelenik a 

differenciálás értéke-

lése.  

Foglalkozásain egysé-

ges és differenciált 

tanulási lehetőségeket 

is biztosít az ellátot-

taknak. Törekszik az 

egyéni sajátosságok és 

képességek szerinti 

differenciálásra. 

Ha a konkrét családlátoga-

tás esetén releváns (pl. 

testvéreket vagy több 

gyermeket nevelő nevelő-

szülő esetében), az értéke-

lési interjú során beszámol 

arról, hogy a nevelőszülő-

nek (szülőnek) milyen 

segítséget nyújtott a diffe-

renciálás elvének alkalma-

zásában, illetve saját ta-

nácsadói munkájában ezt 

hogyan sikerült alkalmaz-

nia, példát mutatva ezzel a 

gondozási, nevelési felada-

tokat ellátó nevelőszülő-

nek (szülőnek).  

A tervezési doku-

mentumai tükrözik 

a differenciált fej-

lesztés-nevelés-

oktatás alapelvei-

nek alkalmazását. 

Önreflexiójában 

megjelenik a diffe-

renciálás értékelé-

se.  

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy tevékeny-

ségében egységes 

és differenciált 

diagnosztikai, 

fejlesztési, illetve 

terápiás lehető-

ségeket is biztosít 

az ellátottaknak. 

Törekszik az 

egyéni sajátossá-

gok és képessé-

gek szerinti diffe-

renciálásra. 

2.9. Tudatosan törek-

szik az ellátottak, 

családjaik motivá-

lására, aktivizálá-

sára együttműkö-

désük érdekében. 

Dokumentumaiban a 

célnak és az ellátot-

tak sajátosságainak 

megfelelően tervezi 

a külső és a belső 

motiválás lehetősé-

geit, az érdeklődés 

felkeltésének és 

Foglalkozásain haté-

konyan és széles esz-

köztárral, folyamato-

san motivál. Bizalmat 

és támogatást nyújt a 

motiváció tartós fenn-

tartásához és belsővé 

válásához annak érde-

Az értékelési interjú al-

kalmával beszámol arról, 

hogyan, milyen eszközök-

kel motiválja az ellátotta-

kat és családjaikat, hogyan 

törekszik az érdeklődés 

felkeltésére és fenntartásá-

ra. Beszámol arról is, hogy 

Dokumentumaiban 

a célnak és az ellá-

tottak sajátosságai-

nak megfelelően 

tervezi a külső és a 

belső motiválás 

lehetőségeit, az 

érdeklődés felkel-

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy a diagnosz-

tikai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

tevékenysége 

során hatékonyan 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés  

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 13 

 

fenntartásának mód-

szereit. Önreflexió-

jában megjelenik a 

motiválás hatékony-

ságának értékelése. 

kében, hogy az ellátott 

saját céljai szolgálatá-

ba állíthassa tanulási 

képességeit (önszabá-

lyozó tanulás).  

tanácsadói munkája során 

hogyan bővítette a nevelő-

szülő motivációs eszköztá-

rát.  

tésének és fenntar-

tásának módszereit. 

Önreflexiójában 

megjelenik a moti-

válás hatékonysá-

gának értékelése. 

és széles eszköz-

tárral, folyamato-

san motivál. Bi-

zalmat és támo-

gatást nyújt a 

motiváció tartós 

fenntartásához és 

belsővé válásá-

hoz annak érde-

kében, hogy az 

ellátott saját cél-

jai szolgálatába 

állíthassa tanulási 

képességeit (ön-

szabályozó tanu-

lás).  

2.10

. 

Tudatosan tervezi 

a foglalkozási 

egység céljainak 

megfelelő straté-

giákat, módszere-

ket, eszközöket. 

A választott módsze-

rek, stratégiák, esz-

közök a kitűzött cé-

lokhoz illeszkednek. 

Önreflexiójában 

megjelenik az al-

kalmazott módszer, 

stratégia, eszköz 

megfelelősége. 

A foglalkozásokon 

célszerűen választ 

ismeretbővítő és fej-

lesztő stratégiákat. A 

foglalkozásokon al-

kalmazott stratégia, 

módszer, eszköz segí-

ti, támogatja, szolgálja 

a foglalkozás céljának 

elérését.  

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy a 

családlátogatás alkalmával 

elérni kívánt célhoz mi-

lyen szempontok mentén 

választott stratégiát, mód-

szert, eszközt, s reflektál 

annak megfelelőségére is. 

A választott mód-

szerek, stratégiák, 

eszközök a kitűzött 

célokhoz illeszked-

nek. Önreflexiójá-

ban megjelenik az 

alkalmazott mód-

szer, stratégia, esz-

köz megfelelősége. 

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy a diagnosz-

tikai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

tevékenysége 

során célszerűen 

választ vizsgálati, 

fejlesztő és terá-

piás stratégiákat. 

A diagnosztikai, 

fejlesztő vagy 

terápiás tevé-

kenysége során 

alkalmazott stra-

tégia, módszer, 
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eszköz segíti, 

támogatja, szol-

gálja a tevékeny-

ség céljainak 

elérését.  

2.11

. 

Többféle mód-

szertani megol-

dásban gondolko-

dik. 

A feltöltött doku-

mentumok széles 

módszertani eszköz-

tár ismeretét és al-

kalmazását tükrözik. 

Vállalkozik új eljá-

rásmódok kipróbálá-

sára, kialakítására. 

 

A foglalkozásokon 

alkalmazott módszer-

tani megoldásai a cél-

hoz, a pedagógiai 

helyzethez igazodnak. 

A tervezettekhez ké-

pest a foglalkozáso-

kon szükség esetén 

módszert tud váltani, 

ehhez módszertani 

kultúrája mozgásteret 

biztosít. 

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy a 

családlátogatásra készülve 

milyen lehetséges mód-

szertani megoldások me-

rültek fel az elérni kívánt 

cél érdekében. Számba 

véve a kockázati tényező-

ket, hogyan készült külön-

féle helyzetek kezelésére, s 

a családlátogatás során 

szükség volt-e a tervezett-

hez képest módszert, eljá-

rásmódot változtatni. 

A feltöltött doku-

mentumok széles 

módszertani esz-

köztár ismeretét és 

alkalmazását tük-

rözik. Vállalkozik 

új eljárásmódok 

kipróbálására, ki-

alakítására. 

 

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy a diagnosz-

tikai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

tevékenysége 

során alkalmazott 

módszertani 

megoldásai a 

célhoz, az adott 

vizsgálati, fej-

lesztési vagy 

terápiás helyzet-

hez igazodnak. A 

tervezettekhez 

képest a tevé-

kenység végzése 

során, szükség 

esetén módszert 

tud váltani, ehhez 

módszertani kul-

túrája mozgáste-

ret biztosít. 

2.12

. 

Terveit a foglal-

kozási egység 

eredményessége 

függvényében 

Tevékenysége ered-

ményeit önkritikusan 

elemzi, reálisan érté-

keli, és ennek meg-

Foglalkozás közben 

rugalmasan alkalmaz-

kodik az aktuális 

helyzethez az eredmé-

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy a 

családlátogatás megvalósí-

tását mennyiben tekinti 

Tevékenysége 

eredményeit önkri-

tikusan elemzi, 

reálisan értékeli, és 

Az interjú során 

példák segítségé-

vel bemutatja, 

hogy a diagnosz-



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés  

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 15 

 

felülvizsgálja. felelően alakítja a 

további gondozási-

nevelési-fejlesztési 

tevékenységeit. 

nyesség érdekében. 

Reálisan értékeli fog-

lalkozásának eredmé-

nyességét. 

eredményesnek, értékeli az 

elérni kívánt cél, a válasz-

tott eszközök, módszerek 

tekintetében. Kitér arra, 

hogy az adott családlátoga-

tás eredményessége, illetve 

eredménytelensége hogyan 

befolyásolja a szakmai 

folyamat további lépéseit. 

ennek megfelelően 

alakítja a további 

diagnosztikai, fej-

lesztési vagy terá-

piás tevékenysége-

it. 

tikai, fejlesztő, 

illetve terápiás 

tevékenysége 

során rugalmasan 

alkalmazkodik az 

aktuális helyzet-

hez az eredmé-

nyesség érdeké-

ben. Reálisan 

értékeli tevé-

kenységének 

eredményességét. 
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3. kompetencia: A tanulási folyamat támogatása 

A fejlődési folyamat támogatása 

Indikátorok 

Nevelő, szakoktató 
Nevelőszülői tanács-

adó, utógondozó 

Pszichológus, gyógypedagógus, fejlesz-

tőpedagógus, családgondozó 

Az e-portfólió alap-

ján 

A foglalkozásláto-

gatás alapján 

Az értékelési interjú 

alapján 

Az e-portfólió alap-

ján 

Az értékelési interjú 

alapján 

3.1. Épít az ellátottak, 

családjaik szükségle-

teire, céljaira, igyek-

szik felkelteni és 

fenntartani motivá-

ciójukat. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

tükröződik, hogy az 

ellátottak, családjaik 

gondozási, nevelési, 

fejlesztési folyamatát 

tudatosan építi fel, 

amelynek tervezése 

során figyelembe 

veszi a szükséglete-

ket, az elérendő cé-

lokat. A folyamat 

megtervezése során 

az ellátottat bevonja 

a célok és azok el-

éréséhez szükséges 

eszközök meghatá-

rozásába a saját fele-

lősségvállalás erősí-

tése érdekében (pl. 

szerződéskötés).  

 

A foglalkozás ter-

vezése során épít az 

ellátott vagy az ellá-

totti csoport jellem-

zőire, speciális igé-

nyeire. A megvaló-

sítás során felismeri 

az egyéni szükség-

leteket, az aktuális 

helyzetből fakadó – 

a tervtől eltérő – 

tartalmi és módszer-

tani igényeket. 

Ezeknek megfelelő-

en alakítja a prog-

ramot annak érde-

kében, hogy a fog-

lalkozáson a részt-

vevők motivációját 

fenn tudja tartani.   

A családlátogatás terve-

zésekor épít az ellá-

tott(ak) és családjaik 

szükségleteire, speciális 

igényeire. Az értékelési 

interjú során beszámol 

arról, hogy a megvaló-

sítás során megjelentek-

e olyan aktuális, a hely-

zetből fakadó új igé-

nyek, amelyekre reflek-

tálnia kellett, hogy 

fenntartsa motivációju-

kat. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiók-

ban tükröződik, 

hogy az ellátottak, 

családjaik diag-

nosztikai, fejleszté-

si, illetve terápiás 

folyamatát tudato-

san építi fel, amely-

nek tervezése során 

figyelembe veszi a 

szükségleteket, az 

elérendő célokat. 

Amennyiben rele-

váns, a folyamat 

megtervezése során 

az ellátottat bevonja 

a célok és azok el-

éréséhez szükséges 

eszközök meghatá-

rozásába a saját 

felelősségvállalás 

erősítése érdekében 

(pl. szerződéskö-

tés).  

 

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve 

terápiás munkájá-

nak tervezése során, 

hogyan épít az ellá-

tott vagy az ellátotti 

csoport jellemzőire, 

speciális igényeire. 

A megvalósítás so-

rán felismeri az 

egyéni szükséglete-

ket, az aktuális 

helyzetből fakadó – 

a tervtől eltérő – 

tartalmi és módszer-

tani igényeket. 

Ezeknek megfelelő-

en alakítja a munká-

ját annak érdeké-

ben, hogy a tevé-

kenysége végzése-

kor a résztvevők 

motivációját fenn 

tudja tartani.   
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3.2. Figyelembe veszi az 

ellátottak, családjaik 

aktuális fizikai, ér-

zelmi állapotát, és 

szükség esetén 

igyekszik változtatni 

előzetes gondozási, 

nevelési, fejlesztési 

tervein. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

tükröződik, hogy az 

ellátottak, családjaik 

gondozási, nevelési, 

fejlesztési folyamatát 

rendszeresen felül-

vizsgálja, a kitűzött 

célokat és az ehhez 

rendelt eszközök 

megvalósulását, a 

megvalósulás haté-

konyságát értékeli, 

szükség szerint vál-

toztat a fejlesztési 

terven.  

 

A foglalkozás ter-

vezésekor figye-

lembe veszi az ellá-

tott vagy ellátotti 

csoport igényeit, 

képességeit, általá-

nos és aktuális men-

tális állapotát, a 

foglalkozás során 

fejlesztendő terület-

hez kötődően a ta-

nulási képességüket, 

tanulási motiváltsá-

gukat.  Az egyéni és 

csoportfolyamatokat 

kontroll alatt tartja. 

A foglalkozás részt-

vevőinek visszajel-

zései alapján rugal-

masan vezeti fog-

lalkozásait. 

A családlátogatás terve-

zésekor figyelembe 

veszi az ellátott(ak) és 

családjaik igényeit, 

képességeit, általános 

és aktuális mentális 

állapotát. Az értékelési 

interjú során beszámol 

arról, hogy a tervezés 

során kitűzött célok és a 

hozzájuk rendelt eszkö-

zök mennyiben voltak 

adekvátak, a családlá-

togatás tapasztalatai 

alapján szükséges-e 

módosítani fejlesztési 

tervein. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiók-

ban tükröződik, 

hogy az ellátottak, 

családjaik diag-

nosztikai, fejleszté-

si, illetve terápiás 

folyamatát rendsze-

resen felülvizsgálja, 

a kitűzött célokat és 

az ehhez rendelt 

eszközök megvaló-

sulását, a megvaló-

sulás hatékonyságát 

értékeli, szükség 

szerint változtat a 

diagnosztikai, fej-

lesztési, illetve te-

rápiás terven.  

 

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve 

terápiás munkájá-

nak tervezése során 

hogyan veszi figye-

lembe az ellátott 

vagy ellátotti cso-

port igényeit, ké-

pességeit, általános 

és aktuális mentális 

állapotát, a tevé-

kenység végzése 

során vizsgálandó, 

illetve fejlesztendő 

területhez kötődően 

a képességüket, 

illetve motiváltsá-

gukat. Az egyéni és 

csoportfolyamatokat 

kontroll alatt tartja. 

A vizsgálat, fejlesz-

tés vagy terápia 

résztvevőitől érkező 

kommunikációs 

jelek alapján rugal-

masan végzi tevé-

kenységét. 

3.3. Pozitív visszajelzé-

sekre épülő, biza-

lomteljes légkört 

alakít ki, ahol min-

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

tükröződik, hogy a 

fejlesztési folyamat 

A foglakozás fo-

lyamatának tervezé-

se során figyelem-

mel van az ellátott, 

Az ellátottakkal és csa-

ládjaikkal folytatott 

munka során bizalom-

teljes légkört alakít ki, 

A dokumentumok-

ban és a reflexiók-

ban tükröződik, 

hogy a diagnoszti-

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve 
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denkinek lehetősége 

van a fejlődésre. 

megtervezése során 

az ellátottat, család-

ját bevonja a célok 

és azok eléréséhez 

szükséges eszközök 

meghatározásába a 

saját felelősségválla-

lás erősítése érdeké-

ben. A fejlesztési 

folyamat során tö-

rekszik arra, hogy ez 

az ellátottal, család-

jával együttműkö-

désben történjen, 

azok a kitűzött cé-

lokkal azonosulni 

tudjanak.   

ellátottak képessé-

geire, szükségletei-

re, az elérendő cél-

hoz szükséges mód-

szereket ehhez iga-

zítja, beépítve a 

saját élményre ala-

pított feladatokat. A 

módszerek kiválasz-

tása, a feladatok 

felépítése során a 

foglalkozáson részt 

vevők sikerélmé-

nyére alapoz. A 

foglalkozás során 

megvalósuló fej-

lesztési folyamatban 

természetesnek te-

kinti a hibázást, a 

tévedéseket adekvát 

módon javítja. 

törekszik ennek fenntar-

tására.  

Az értékelési interjú 

során beszámol a csa-

ládlátogatás ezirányú 

tapasztalatairól, értékeli 

a bizalmi légkör, az 

együttműködési kész-

ség meglétét, reflektál 

arra, ha hiányosságot, a 

bizalom vagy az 

együttműködés megin-

gását tapasztalja bárme-

lyik szereplő részéről. 

Képes elemezni ennek 

lehetséges okait, és stra-

tégiát kialakítani ezek 

helyreállítására. 

kai, fejlesztési, il-

letve terápiás fo-

lyamat során teljes 

egészében törekszik 

arra, hogy ez az 

ellátottal, családjá-

val együttműködés-

ben történjen, azok 

a kitűzött célokkal 

azonosulni tudja-

nak. Amennyiben 

releváns, a tevé-

kenység megterve-

zése során az ellá-

tottat bevonja a 

célok és azok eléré-

séhez szükséges 

eszközök meghatá-

rozásába a saját 

felelősségvállalás 

erősítése érdekében.  

terápiás munkája 

tervezése során fi-

gyelemmel van az 

ellátott, ellátottak 

képességeire, szük-

ségleteire, az el-

érendő célhoz szük-

séges módszereket 

ehhez igazítja, be-

építve a saját él-

ményre alapított 

feladatokat. A mód-

szerek kiválasztása, 

a feladatok felépíté-

se során a tevékeny-

ségében részt vevők 

sikerélményére ala-

poz. A tevékenysé-

ge során megvaló-

suló diagnosztikai, 

fejlesztési, illetve 

terápiás folyamat-

ban természetesnek 

tekinti a hibázást, a 

tévedésekre adekvát 

módon reagál, vagy 

javítja azokat. 

3.4. Együttműködést 

támogató környeze-

tet teremt például a 

környezet elrendezé-

sével, az eszközök 

használatával, az 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

tükröződik, hogy a 

fejlesztési folyamat 

megtervezése során 

az ellátottat bevonja 

A foglalkozási kör-

nyezet fizikai felté-

teleit optimalizálja. 

A foglalkozás jelle-

géhez és a kiválasz-

tott módszerekhez 

Az értékelési interjú 

során beszámol arról, 

hogy a családlátogatás 

alkalmával milyen mó-

don törekedett az 

együttműködést támo-

A dokumentumok-

ban és a reflexiók-

ban tükröződik, 

hogy a tevékenység 

végzése során tö-

rekszik arra, hogy 

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve 

terápiás munkája 

környezetének fizi-



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés  

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 19 

 

ellátottak, családjaik 

döntéshozatalba való 

bevonásával.  

a célok és azok el-

éréséhez szükséges 

eszközök meghatá-

rozásába a saját fele-

lősségvállalás erősí-

tése érdekében. A 

fejlesztési folyamat 

során törekszik arra, 

hogy ez az ellátottal, 

családjával együtt-

működésben történ-

jen, azok a kitűzött 

célokkal azonosulni 

tudjanak.  Az ellátot-

tal, családjával törté-

nő konzultációkat 

olyan környezetben 

szervezi meg, ahol a 

fizikai, tárgyi kör-

nyezet is alkalmas a 

személyes, bizalom-

teljes légkör megte-

remtésére, a nyuga-

lom biztosítására.  

 

igazítja a tárgyi 

környezetet. 

A foglalkozások 

kialakításánál minél 

szélesebb eszköztár-

ral dolgozik, megfe-

lelő arányban hasz-

nálja az ismeretbő-

vítés frontális és 

különböző interak-

tív lehetőségeit. 

Beépíti a foglalko-

zás folyamatába a 

visszacsatolás, érté-

kelés lehetőségét, 

azok eredményeit a 

további feladatok 

megvalósításánál 

figyelembe veszi.  

Hatékony kommu-

nikációt folytat az 

ellátottal, ellátottak-

kal, minden részt-

vevőt bevon a dön-

téshozatalba a fog-

lalkozásokon, külön 

figyelemmel a kü-

lönböző magatartási 

zavarokkal, rossz 

szociális készsé-

gekkel küzdő részt-

vevőkre és alterna-

tív megoldásokat 

gató környezet kialakí-

tására. Hol, milyen kör-

nyezetben, kiknek a 

jelenlétében, mely csa-

ládtagok bevonásával 

történt a beszélgetés, 

konzultáció. Értékeli, 

hogy a tárgyi környezet 

mennyire volt alkalmas 

a bizalomteljes légkör 

megteremtésére, a visz-

szacsatolás, értékelés 

hogyan segítette az ellá-

tottak és családjaik be-

vonását a döntéshoza-

talba. 

ez az ellátottal, csa-

ládjával együttmű-

ködésben történjen, 

azok a kitűzött cé-

lokkal azonosulni 

tudjanak. Az ellá-

tottal, családjával 

történő konzultáci-

ókat olyan környe-

zetben szervezi 

meg, ahol a fizikai, 

tárgyi környezet is 

alkalmas a szemé-

lyes, bizalomteljes 

légkör megteremté-

sére, a nyugalom 

biztosítására.  

 

kai feltételeit opti-

malizálja. A tevé-

kenység jellegéhez 

és a kiválasztott 

módszerekhez iga-

zítja a tárgyi kör-

nyezetet. 

Tevékenységének 

folyamatába beépíti 

a visszacsatolás, 

értékelés lehetősé-

gét, azok eredmé-

nyeit a további fel-

adatok megvalósítá-

sánál figyelembe 

veszi.  

Hatékony kommu-

nikációt folytat az 

ellátottal, ellátottak-

kal, minden részt-

vevővel. Diagnosz-

tikai, fejlesztő, illet-

ve terápiás munkája 

során külön figyel-

met fordít a külön-

böző magatartási 

zavarokkal, rossz 

szociális készsé-

gekkel küzdő részt-

vevőkre és alterna-

tív megoldásokat 

kínál számukra.  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés  

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 20 

 

kínál számukra.  

3.5. Felismeri és azono-

sítja az ellátottak, 

családjaik problémá-

it, és megfelelő 

szakmai segítséget 

biztosít számukra. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

tükröződik, hogy az 

ellátottak, családjaik 

gondozási, nevelési, 

fejlesztési folyamatát 

tudatosan építi fel, 

amelynek tervezése 

során figyelembe 

veszi a szükséglete-

ket, a célokat. Fel-

méri, hogy a szük-

ségletek pontos 

meghatározásához 

milyen más szakte-

rületek tudására van 

szükség, ennek meg-

felelően figyelembe 

veszi a már meglévő 

szakmai véleménye-

ket vagy azok hiá-

nyában bevon szak-

embereket.   

Szakemberek bevo-

násával diagnoszti-

zálja a problémákat, 

és véleményük, aján-

lásaik alapján alakít-

ja a gondozási, neve-

lési, fejlesztési fo-

lyamatot.  

 

Egyéni és csoportos 

fejlesztés során már 

a tervezéskor be-

azonosítja az ellá-

tott, ellátottak prob-

lémáit, ezekhez 

igazítja a foglakozá-

sok tematikáját, 

választott módsze-

reit. A csoportos 

foglalkozás során is 

kiemelten kezeli az 

egyéni problémákat, 

ezekre a foglalkozá-

sok alkalmával rea-

gál, vagy azt köve-

tően keres megol-

dást a korrekciós 

lehetőségekre, akár 

más szakemberek 

bevonásával.  

A családlátogatás terve-

zésekor azonosítja az 

ellátottak és családjaik 

aktuális problémáit, 

ennek érdekében fon-

tos, hogy minden olyan 

előzményinformáció 

birtokában legyen (tör-

ténések az ellátottal, 

családjával, nevelőcsa-

ládjával), amely az elő-

ző családlátogatáshoz 

képest befolyásolhatja a 

szakmai folyamat 

eredményességét. Az 

értékelési interjú során 

feltárja, hogyan készült 

az aktuális helyzet ke-

zelésére, milyen intéz-

ményi vagy intézmény-

közi szakmai segítséget 

tudott ajánlani az érin-

tettek számára, s erre ők 

hogyan reagáltak. 

Beszámol arról, hogy a 

problémamegoldás ér-

dekében milyen megál-

lapodások születtek. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiók-

ban tükröződik, 

hogy az ellátottak, 

családjaik diag-

nosztikai, fejleszté-

si, illetve terápiás 

folyamatát tudato-

san építi fel, amely-

nek tervezése során 

figyelembe veszi a 

szükségleteket, a 

célokat. Felméri, 

hogy a szükségletek 

pontos meghatáro-

zásához milyen más 

szakterületek tudá-

sára van szükség, 

ennek megfelelően 

figyelembe veszi a 

már meglévő szak-

mai véleményeket 

vagy azok hiányá-

ban bevon szakem-

bereket.  

Szakemberek bevo-

násával diagnoszti-

zálja a problémákat, 

és a szakemberek 

véleménye,  

ajánlásai alapján 

alakítja a diagnosz-

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy az egyéni és 

csoportos diagnosz-

tikai, fejlesztő, illet-

ve terápiás munkája 

során már a terve-

zéskor beazonosítja 

az ellátott, ellátottak 

problémáit, ezekhez 

igazítja tevékenysé-

ge tematikáját, vá-

lasztott módszereit. 

Amennyiben rele-

váns, csoportos fog-

lalkozás során is 

kiemelten kezeli az 

egyéni problémákat, 

ezekre a foglalkozá-

sok alkalmával rea-

gál, vagy azt köve-

tően keres megol-

dást a korrekciós 

lehetőségekre, akár 

más szakemberek 

bevonásával.  
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tikai, fejlesztési, 

illetve terápiás fo-

lyamatot.  

3.6. Ellátottakban, csa-

ládjaikban igyekszik 

kialakítani a fejlődés 

és együttműködés 

igényét.  

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

tükröződik, hogy a 

módszerek kiválasz-

tása, feladatok fel-

építése során a fog-

lalkozáson részt ve-

vők saját élményére 

és közös sikerélmé-

nyekre alapoz. 

A fejlesztési folya-

matban épít a saját 

élményű tanulásra, a 

közvetlen tapaszta-

latszerzésre. A fej-

lesztési folyamat 

során törekszik arra, 

hogy az az ellátottal, 

családjával együtt-

működésben történ-

jen, ők a kitűzött 

célokkal azonosulni 

tudjanak.   

A módszerek kivá-

lasztása, feladatok 

felépítése során a 

foglalkozáson részt 

vevők saját élmé-

nyére és közös si-

kerélményekre ala-

poz. Foglalkozáso-

kon épít az öntevé-

kenységre, az inter-

akciókra. A foglal-

kozások felépítésé-

nek része a közös 

célok meghatározá-

sa, az elvárások 

közös megfogalma-

zása, együttműkö-

dés a feladatok 

megoldásában, a 

visszacsatolás, az 

értékelés.  

Az értékelési interjú 

során beszámol arról, 

hogy a családlátogatás 

alkalmával milyen mó-

don sikerült bevonnia 

az ellátottakat és csa-

ládjaikat a kitűzött cé-

lok megvalósításába, 

hogyan sikerült elérnie, 

hogy a kitűzött célokkal 

azonosulni tudjanak, és 

kompetensnek érezzék 

magukat a feladatok 

megoldásában. Ha e 

tekintetben hiányossá-

got vagy nehézséget 

tapasztalt, milyen terve, 

elképzelése van a kor-

rekcióra a fejlődés és 

együttműködés érdeké-

ben. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiók-

ban tükröződik, 

hogy a módszerek 

kiválasztása, tevé-

kenységei végzése 

során a részt vevők 

saját élményére és 

közös sikerélmé-

nyekre alapoz. 

A diagnosztikai, 

fejlesztési, illetve 

terápiás folyamat-

ban épít a saját él-

ményű tanulásra, a 

közvetlen tapaszta-

latszerzésre. A 

vizsgálati, fejleszté-

si, illetve terápiás 

folyamat teljes egé-

szében törekszik 

arra, hogy ez az 

ellátottal, családjá-

val együttműködés-

ben történjen, azok 

a kitűzött célokkal 

azonosulni tudja-

nak.   

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy a módszerek 

kiválasztása, a fel-

adatok felépítése 

során a foglalkozá-

son részt vevők 

saját élményére, 

sikerélményekre 

alapoz. Tevékeny-

ségében épít az ön-

tevékenységre, az 

interakciókra. A 

foglalkozások fel-

építésének része a 

célok meghatározá-

sa, az elvárások 

megfogalmazása, 

együttműködés a 

feladatok megoldá-

sában, a visszacsa-

tolás, az értékelés.  
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igé-

nyű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő si-

keres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Az ellátott személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedé-

si, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfe-

lelő módszertani felkészültség 

Indikátorok 

Nevelő, szakoktató 
Nevelőszülői tanács-

adó, utógondozó 

Pszichológus, gyógypedagógus, fejlesz-

tőpedagógus, családgondozó 

Az e-portfólió alapján 
A foglalkozásláto-

gatás alapján 

Az értékelési interjú 

alapján 

Az e-portfólió alap-

ján 

Az értékelési inter-

jú alapján 

4.1. Munkájában a gondo-

zást, nevelést és fej-

lesztést egységben 

szemléli és kezeli. 

A gondozást, nevelést, 

fejlesztést komplex 

módon értelmezi, en-

nek megfelelően ter-

vezi és végzi az ellá-

tottakkal, családjaik-

kal kapcsolatos tevé-

kenységét. 

 

A foglalkozások 

tervezésénél és 

azok megvalósítá-

sánál figyelemmel 

van a nevelési, fej-

lesztési és oktatási 

célokra egyaránt, 

azokat komplex 

módon alkalmazza. 

A családlátogatás ter-

vezésekor figyelem-

mel van a gondozási, 

nevelési, fejlesztési 

célok egységére, az 

értékelési interjún 

bemutatja ezek komp-

lexitását az ellá-

tott(ak)ra vonatkoztat-

va. 

A diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve 

terápiás munkáját 

komplex módon 

értelmezi, ennek 

megfelelően tervezi 

és végzi az ellátot-

takkal, családjaik-

kal kapcsolatos 

tevékenységét. 

 

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy diagnoszti-

kai, fejlesztő, illet-

ve terápiás munká-

jának tervezésénél 

és annak megvaló-

sításánál figye-

lemmel van a kije-

lölt célokra, azokat 

komplex módon 

valósítja meg. 

4.2. Az ellátott(ak) szemé-

lyiségének sajátossá-

gait megfelelő mód-

szerekkel, sokoldalúan 

tárja fel. 

A gondozás, nevelés, 

fejlesztés tervezésénél 

az ellátott(ak) szemé-

lyiségállapotából, 

személyiségének sajá-

tosságaiból indul ki. 

Ennek minél széle-

sebb körű feltárása 

érdekében használja a 

pedagógiai-

pszichológiai módsze-

A foglalkozások 

megtervezésénél 

felhasználja saját 

vagy mások vizsgá-

lati eredményeit, és 

ehhez illeszti a 

megvalósítást.  

A családlátogatás ter-

vezésekor épít a ko-

rábbi szakértői vizsgá-

latok eredményeire, 

ezeket figyelembe 

véve értékeli és peda-

gógiai-pszichológiai 

ismeretei-

vel/módszereivel tárja 

fel az ellátott(ak) ak-

tuális állapotát a ter-

A diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve 

terápiás munkájá-

nak tervezése, 

megvalósítása so-

rán az ellátott(ak) 

személyiségállapo-

tából, személyisé-

gének sajátosságai-

ból indul ki. Ennek 

minél szélesebb 

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy diagnoszti-

kai, fejlesztő, illet-

ve terápiás munká-

jának tervezésénél 

és megvalósításá-

nál az egyéni 

szükségleteket 

figyelembe veszi. 

Egyaránt épít az 
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reket. Ezeket vagy 

saját maga alkalmazza 

a munkájában vagy/és 

épít más szakemberek 

munkájára, vagy/és 

felhasználja a vizsgá-

latok eredményeit. 

 

vezés során megfo-

galmazott célok meg-

valósítása érdekében. 

körű feltárása érde-

kében használja a 

pedagógiai, gyógy-

pedagógiai, pszi-

chológiai módsze-

reket. Ezeket vagy 

saját maga alkal-

mazza a munkájá-

ban vagy/és épít 

más szakemberek 

munkájára. 

ellátottak egyéni 

sajátosságaira, 

amennyiben rele-

váns, a csoport 

ismérveire. 

4.3. Az ellátott(ak) szemé-

lyiségét nem statiku-

san, hanem fejlődésé-

ben szemléli. 

A gondozás, nevelés, 

fejlesztés tervezésénél 

alkalmazza a szemé-

lyiségfejlődésre vo-

natkozó elméleteket, 

kutatási eredménye-

ket, ezek megfelelő 

alkalmazásához bevon 

más szakembereket. 

Az ellátott(ak), család-

jaik gondozása, neve-

lése, fejlesztése során 

a tervezési folyamat a 

már megelőző szemé-

lyiségállapotra vonat-

kozó előzmények ösz-

szegyűjtésén, elemzé-

sén alapul. Ezt köve-

tően elvégzi az aktuá-

lis személyiségállapot 

értékelését, annak 

változásait nyomon 

Figyelemmel van 

az ellátottak egyéni 

sajátosságaira és a 

foglalkozások, kü-

lönösen az egymás-

ra épülő foglalko-

zás sorozatok során 

folyamatosan érté-

keli az ellátott(ak) 

személyiség állapo-

tát és a változások-

nak megfelelően 

alakítja a foglalko-

zások tervezését, 

megvalósítását. 

A családlátogatás ter-

vezésekor az ellá-

tott(ak) személyiségál-

lapotából, annak vál-

tozásából indul ki, az 

értékelési interjún 

ismerteti, hogy a gon-

dozási, nevelési, fej-

lesztési célok megva-

lósítását milyen előz-

ményinformációkra, 

tudásra alapozta. 

A diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve 

terápiás munkájá-

nak tervezése, 

megvalósítása so-

rán alkalmazza a 

személyiségfejlő-

désre vonatkozó 

elméleteket, kutatá-

si eredményeket, 

ezek megfelelő 

alkalmazásához 

bevon más szak-

embereket. Az ellá-

tott(ak) vizsgálata, 

fejlesztése, terápiá-

ja a már megelőző 

személyiségállapot-

ra vonatkozó előz-

mények összegyűj-

tésén, elemzésén 

alapul. Ezt követő-

Az interjú során 

bemutatja, hogyan 

érhető tetten diag-

nosztikai, fejlesz-

tő, illetve terápiás 

munkája során az, 

hogy figyelemmel 

van az ellátottak 

egyéni sajátossá-

gaira, személyi-

ségállapotának 

alakulására, annak 

változásaira, és 

ezeknek megfele-

lően alakítja a 

vizsgáló, fejlesztő 

vagy terápiás 

munkáját. 
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követi, és ezen alapul-

va módosítja a nevelé-

si, gondozási, fejlesz-

tési folyamatot. 

 

en elvégzi az ak-

tuális személyiség-

állapot értékelését, 

annak változásait 

nyomon követi, és 

ezen alapulva fo-

galmazza meg ja-

vaslatait, fejlesztési 

tervét, illetve be-

avatkozásait. 

4.4. Az ellátott(ak) teljes 

személyiségének fej-

lesztésére, autonómiá-

jának kibontakoztatá-

sára törekszik. 

A dokumentumokban 

és a reflexiókban tük-

röződik, hogy tevé-

kenységében a szemé-

lyiséget komplex mó-

don értelmezi, a teljes 

körű megismerést és 

fejlesztést képviseli. 

 

A foglalkozás ter-

vezése és megvaló-

sítása során érzé-

kelhető és megfi-

gyelhető az a tuda-

tosság, amely alap-

ján egyéni módon 

bánik a különböző 

ellátottakkal a sze-

mélyiségük fejlesz-

tése érdekében, pl. 

önellátó tevékeny-

ségre, önálló prob-

lémamegoldásra 

felkészítés. Épít az 

előzetes tudásra, 

visszajelzései sze-

mélyre szabottak, 

fejlesztőek. Az 

ellátott kismértékű 

fejlődését is vissza-

jelzi, a pozitív visz-

szacsatolás támo-

Az értékelési interjún 

bemutatja, hogy a 

családlátogatás alkal-

mával milyen módon, 

milyen módszerekkel 

segítette elő az ellá-

tott(ak) komplex fej-

lesztését, az ellátottak 

önálló problémameg-

oldó képességének 

fejlesztését, milyen 

tanácsokkal segítette a 

nevelőszülő ezirányú 

tevékenységét. 

Tevékenységében a 

személyiséget 

komplex módon 

értelmezi, a teljes 

körű megismerést 

és fejlesztést képvi-

seli. 

 

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy munkáját 

tudatosan, egyénre 

szabottan végzi a 

különböző ellátot-

takkal. Épít az 

előzetes tudásra. 

Visszajelzései 

személyre szabot-

tak, fejlesztő jelle-

gűek. A pozitív 

visszacsatolás tá-

mogató hatását 

kihasználja. 
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gató hatását hasz-

nálja. 

4.5. Felismeri az ellá-

tott(ak) tanulási vagy 

személyiségfejlődési 

nehézségeit, és képes 

számukra tervezetten 

segítséget nyújtani, 

vagy más szakember-

től segítséget kérni. 

A dokumentumokban 

és a reflexiókban tük-

röződik, hogy megfe-

lelő tudással rendelke-

zik az ellátott(ak) álta-

lános tanulási vagy 

személyiségfejlődési 

nehézségeiről, azok 

felismerési és kezelési 

lehetőségeiről a gon-

dozás, nevelés, fej-

lesztés során. Kompe-

tenciahatárain belül 

kezeli az ellátott(ak) 

tanulási vagy szemé-

lyiségfejlődési nehéz-

ségeit, kompetencia-

határán kívül szakem-

berek segítségét kéri. 

A tervezési folyamat-

ban felméri az ellá-

tott(ak) ilyen irányú 

szükségleteit, erre 

figyelemmel tervezi 

meg tevékenységét, 

beépítve munkájába a 

korszerű módszertani 

lehetőségeket.  

A foglalkozások 

tervezése során 

figyelemmel van 

arra, hogy az adott 

ellátotti csoport 

esetében milyen 

tanulási vagy sze-

mélyiségfejlődési 

nehézségek jelen-

hetnek meg, illetve 

számol az egyéni 

szükségletekkel. A 

foglalkozás során 

megfigyelhető, 

hogy a tanulási 

vagy személyiség-

fejlődési nehézsé-

gek kezelésére kü-

lönböző eszközö-

ket, technikákat 

alkalmaz.    

 

A családlátogatás ter-

vezésekor figyelem-

mel van az ellátott(ak) 

tanulási vagy szemé-

lyiségfejlődési nehéz-

ségeire, kompetencia-

határain belül segítsé-

get nyújt a nevelőszü-

lőnek ezek kezelésé-

hez, kompetenciahatá-

rain túl a nevelőszülő-

vel és a gyermekvé-

delmi gyámmal 

egyeztetve megfelelő 

szakember segítségét 

ajánlja. Az értékelési 

interjún beszámol a 

segítség igénybe véte-

lével kapcsolatos 

megállapodásról. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az ellá-

tott(ak) általános 

tanulási vagy sze-

mélyiségfejlődési 

nehézségeiről, azok 

felismerési és keze-

lési lehetőségeiről a 

diagnosztikai, fej-

lesztő, illetve terá-

piás munkájának 

tervezése, megva-

lósítása során. Te-

vékenysége során 

felméri az ellá-

tott(ak) szükségle-

teit, ennek figye-

lembevételével 

tervezi munkáját, 

beépítve a korszerű 

módszertani lehe-

tőségeket is, indo-

kolt esetben külső 

szakember bevoná-

sát kezdeményezi. 

 

Az interjú során 

bemutatja, hogy 

vizsgáló, fejlesztő 

illetve terápiás 

munkája során 

figyelemmel van 

arra, hogy az adott 

ellátotti csoport 

esetében milyen 

tanulási vagy sze-

mélyiségfejlődési 

nehézségek jelen-

nek, jelenhetnek 

meg, továbbá kife-

jezetten számol az 

egyéni szükségle-

tekkel.  

 

4.6. Szakmai tevékenysé-

gének keretei között 

különleges, speciális 

Megfelelő tudással 

rendelkezik a speciális 

és különleges ellátási 

A foglalkozás ter-

vezése során szá-

mol a csoport tag-

A családlátogatásra 

történő felkészüléskor 

összegyűjti a különle-

Megfelelő tudással 

rendelkezik a kü-

lönleges és speciá-

Az interjú során 

bemutatja, hogyan 

méri fel az ellá-
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ellátási szükségletű 

ellátott(ak) vagy cso-

portok számára hosz-

szabb távú fejlesztési 

terveket dolgoz ki, 

ezeket megvalósítja, 

illetve e folyamatok-

ban közreműködik. 

szükségletekről, kom-

petenciahatárain belül 

felismeri és kezeli 

azokat, kompetencia-

határain kívül bevon 

más szakembereket a 

megfelelő diagnoszti-

záláshoz, a gondozás, 

nevelés, fejlesztés 

irányának meghatáro-

zásához.  Az ellá-

tott(ak) gondozásának, 

nevelésének, fejleszté-

sének tervezése érde-

kében beszerzi és 

megismeri azokat az 

előzményeket, ame-

lyek az ellátott speciá-

lis vagy különleges 

szükségletéről nyújta-

nak információkat. E-

portfóliójában tetten 

érhető, hogy a gondo-

zási, nevelési, fejlesz-

tési folyamatot a spe-

ciális és különleges 

ellátási szükségletek 

ismeretében tervezi és 

valósítja meg.   

 

jainak speciális és 

különleges ellátási 

szükséglete szerinti 

összetételével, és 

ennek ismeretében 

tervezi és valósítja 

meg a foglalkozást. 

A foglalkozás so-

rán megfigyelhető, 

hogy a speciális és 

különleges szük-

ségletű ellátottak 

neveléséhez, fej-

lesztéséhez megfe-

lelő módszereket 

választ.  

ges és speciális szük-

ségletű ellátottak szá-

mára elérhető és 

igénybe vehető szak-

emberekkel, szolgálta-

tásokkal kapcsolatos 

információkat. Az 

értékelési interjún 

beszámol az ellátott 

szükségleteinek kielé-

gítése érdekében a 

nevelőszülővel, gyer-

mekvédelmi gyámmal 

tervezett lépésekről, 

megállapodásról, a 

végrehajtásban vállalt 

közreműködésről.  

lis szükségletekről, 

kompetenciahatára-

in belül felismeri és 

kezeli azokat, 

kompetenciahatára-

in kívül bevon más 

szakembereket a 

megfelelő diag-

nosztizáláshoz, a 

fejlesztés irányá-

nak, a terápiás be-

avatkozásnak a 

meghatározásához.  

Az ellátott(ak) di-

agnosztikájának, 

fejlesztésének, te-

rápiájának érdeké-

ben beszerzi és 

megismeri azokat 

az előzményeket, 

amelyek az ellátott 

különleges vagy 

speciális szükségle-

téről nyújtanak 

információkat.  

Diagnosztikai, fej-

lesztő, illetve terá-

piás munkáját a 

különleges és spe-

ciális szükségletek 

ismeretében tervezi 

és valósítja meg.   

tott(ak) különleges 

vagy speciális 

szükségletét, indo-

kolt esetben a cso-

port összetételét. 

Ismerteti, hogy 

diagnosztikai, fej-

lesztő, illetve terá-

piás munkájához a 

különleges és spe-

ciális szükségletű 

ellátottak esetében 

milyen módszere-

ket választ, milyen 

esetekben kezde-

ményezi külső 

segítség igénybe-

vételét. Bemutatja, 

hogy ezek ismere-

tében hogyan ter-

vezi és valósítja 

meg a foglalko-

zást.  

4.7. Csoportos fejlesztés A dokumentumokban A foglalkozás ter- A családlátogatás ter- Diagnosztikai, fej- Az interjú során 
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esetén is figyel az 

egyéni szükségletekre 

és az ellátottak egyéni 

igényeinek megfelelő 

stratégiák alkalmazá-

sára. 

és a reflexiókban tet-

ten érhető, hogy a 

csoportos fejlesztés 

során az egyéni szük-

ségleteket, a pedagó-

giai, pszichológiai, 

szociálpszichológiai 

szempontokat figye-

lembe veszi és alkal-

mazza. 

vezése és megvaló-

sítása során megfi-

gyelhető, hogy a 

csoport sajátossá-

gait és az egyéni 

szükségleteket 

összhangban keze-

li.  

vezésekor – ha ez 

adekvát – figyelem-

mel van a családban 

élő ellátottak egyéni 

szükségleteire és a 

családi működésből 

adódó pszichológiai, 

szociálpszichológiai 

szempontokra egy-

aránt. Az értékelési 

interjú alkalmával 

bemutatja az ezekhez 

a szempontokhoz il-

lesztett stratégiát, a 

stratégia megvalósítá-

sának eredményeit, 

nehézségeit. 

lesztő és terápiás 

munkájának végzé-

se során lehetőség 

szerint figyelem-

mel kíséri az egyén 

és a csoport viszo-

nyának alakulását. 

Amennyiben rele-

váns, a csoportos 

fejlesztés során az 

egyéni szükségle-

teket, a pedagógiai, 

pszichológiai, szo-

ciálpszichológiai 

szempontokat fi-

gyelembe veszi és 

alkalmazza. 

bemutatja, hogy a 

diagnosztikai, fej-

lesztő, terápiás 

tevékenységének 

tervezése és meg-

valósítása során az 

egyéni szükségle-

tekre is fókuszál, 

amennyiben lehe-

tősége van rá, a 

csoport összetéte-

lét is figyelembe 

veszi. Fontosnak 

tartja az egyéni 

nehézségek cso-

portban való pozi-

tív kommunikáci-

óval történő keze-

lését. 

4.8. Az ellátott(ak) szemé-

lyiségállapotából adó-

dó tüneteit, nehézsé-

geit, mint a fejlesztési 

folyamat részét kezeli, 

az egyéni megértést 

elősegítő módon rea-

gál rájuk. 

A gondozási, nevelési, 

fejlesztési folyamat 

tervezése és végrehaj-

tása során számol az 

ellátott(ak) személyi-

ségállapotából adódó 

tünetekkel, tisztában 

van az ok és a tünet 

összefüggésével, tuda-

tosan tervezi ezek 

kezelését.  

 

A foglalkozás ter-

vezésekor a csoport 

sajátosságaira és az 

egyéni szükségle-

tekre is figyelem-

mel van. A foglal-

kozás során kezeli 

az aktuális szemé-

lyiség- és/vagy 

csoportállapotból 

adódó nehézsége-

ket, az aktuális 

csoportállapotból 

fakadó tüneteket, 

A családlátogatás ter-

vezésekor a család 

sajátosságaira és az 

egyéni szükségletekre 

is figyelemmel van. 

Az értékelési interjú 

alkalmával ismerteti, 

hogy a látogatás során 

hogyan kezelte az 

ellátott(ak) aktuális 

személyiségállapotá-

ból és a családi hely-

zetből adódó nehézsé-

geket, tüneteket, és 

A diagnosztikai, 

fejlesztő és terápiás 

munka tervezése és 

végrehajtása során 

egyaránt az ellá-

tott(ak) szükségle-

teit veszi alapul. 

 

Az interjú során 

bemutatja, hogy 

diagnosztikai, fej-

lesztő, terápiás 

munkája során az 

egyéni szükségle-

tekre is figyelem-

mel van, felméri a 

személyiségálla-

potból adódó tüne-

teket, nehézsége-

ket, a fejlesztést, 

terápiát a szükség-

leteknek megfele-
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szükségleteket 

adekvátan azono-

sítja és kezeli.  

hogyan reagált ezekre. lően végzi. A ne-

hézségeket ok-

okozati összefüg-

gésekben vizsgál-

ja, és keres rá 

megoldást.  

4.9. Az általános pedagó-

giai célrendszert és az 

egyéni szükségletek-

hez igazodó fejlesztési 

célokat egységben 

kezeli. 

A dokumentumokban 

és a reflexiókban tet-

ten érhető az általános 

pedagógiai célrend-

szerre és az egyéni 

szükségletekre épülő 

fejlesztési célok össz-

hangja. 

A foglalkozás so-

rán megfigyelhető 

az egyéni szükség-

leteken alapuló 

fejlesztési célokat 

és az általános pe-

dagógiai célokat 

egyaránt szolgáló 

szakmai tevékeny-

ség.  

A családlátogatási 

tervben tetten érhető 

az egyéni szükségle-

teken alapuló fejlesz-

tési célokat és az álta-

lános pedagógiai cé-

lokat egyaránt szolgá-

ló szakmai tevékeny-

ség, az értékelési in-

terjú során reflektál 

ezek megvalósításá-

nak eredményeire, 

nehézségeire, különös 

tekintettel a nevelő-

szülő ez irányú szak-

mai tevékenységének 

támogatására. 

A diagnosztikai, 

fejlesztő és terápiás 

tevékenységét az 

általános pedagógi-

ai célrendszerhez 

igazítja, amelyhez 

az egyéni szükség-

letekre épülő fej-

lesztési célokat 

veszi alapul.  

Az interjú során 

beszámol arról, 

hogy az egyéni 

szükségleteken 

alapuló fejlesztési 

és terápiás célokat 

a foglalkozás so-

rán hogyan igazí-

totta az általános 

pedagógiai cél-

rendszerhez.  

4.10

. 

Reálisan és szakszerű-

en elemzi és értékeli 

saját gyakorlatában az 

egyéni bánásmód 

megvalósítását. 

Reflexióiban tetten 

érhető, hogy rendsze-

resen elemzi, értékeli 

saját gondozási, neve-

lési, fejlesztési gya-

korlatát és eredménye-

it, különös figyelem-

mel az egyéni bánás-

mód megvalósítására. 

A foglalkozásláto-

gatást követően a 

minősítésben rész 

vevő szakértővel 

folytatott beszélge-

tésen értékeli a 

foglalkozás során 

alkalmazott egyéni 

bánásmódja ered-

ményességét. 

Az értékelési interjú 

során elemzi és érté-

keli a szakmai munká-

jában alkalmazott 

egyéni bánásmód al-

kalmazásának ered-

ményességét. 

Rendszeresen 

elemzi saját diag-

nosztikai, fejlesztő 

és terápiás gyakor-

latát és eredménye-

it, illetve az egyéni 

bánásmód megva-

lósulását munkájá-

ban. 

Az interjú során 

bemutatja, hogy 

diagnosztikai, fej-

lesztő, terápiás 

munkájában az 

egyéni bánásmód 

megvalósulását 

milyen módon 

elemzi, értékeli. 
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Az ellátottak közösségei alakulásának segítése, fejlesztése, az ellátottak, családjaik számára esélyteremtés, nyitottság a különböző társadal-

mi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység 

Indikátorok 

Nevelő, szakoktató 
Nevelőszülői tanács-

adó, utógondozó 

Pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő-

pedagógus, családgondozó 

Az e-portfólió alap-

ján 

A foglalkozáslátoga-

tás alapján 

Az értékelési interjú 

alapján 

Az e-portfólió alap-

ján 

Az értékelési interjú 

alapján 

5.1. Foglalkozásai, szak-

mai tevékenysége 

során biztonság, el-

fogadó légkör megte-

remtésére törekszik. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

tetten érhető, hogy 

kommunikációjával 

és pedagógiai tevé-

kenységeivel olyan 

légkört teremt, 

amelyben az egyén 

és a közösség is érzi 

a biztonságot, az 

elfogadást, az őszin-

teséget. 

A verbális és a non-

verbális kommuni-

káció eszközei a 

nyugalmat, a bizton-

ságot, az empátiát és 

a toleranciát tükrö-

zik. 

Az értékelési interjú 

alkalmával beszámol 

arról, hogy családláto-

gatáson milyen kom-

munikációs eszközök-

kel törekedett a bizton-

ságot, az elfogadás és a 

nyugalom légkörét 

megteremteni, s reflek-

tál ennek sikerességére. 

Kommunikációjával 

és diagnosztikai, 

fejlesztési, illetve 

terápiás tevékenysé-

geivel olyan légkört 

teremt, amelyben az 

egyén, illetve a kö-

zösség is érzi a biz-

tonságot, az elfoga-

dást, az őszinteséget. 

Az interjú során pél-

dák segítségével be-

mutatja, hogy a ver-

bális és a nonverbális 

kommunikáció esz-

közei a nyugalmat, a 

biztonságot, az em-

pátiát és a toleranciát 

tükrözik és valósítják 

meg a foglalkozáso-

kon. 

5.2. Szakmai tevékenysé-

ge során egymás el-

fogadására, tiszteleté-

re nevel. 

A gondozás-nevelés-

fejlesztés folyamatá-

nak tervezése során 

kiemelt figyelmet 

fordít az egymás 

elfogadásához, tisz-

teletéhez, az együtt-

működéshez szüksé-

A foglalkozáson 

megfigyelhető, hogy 

egymás meghallgatá-

sára és a kivárás ké-

pességére nevel. A 

foglalkozáson a té-

mától függetlenül 

teret ad a visszajel-

Az értékelési interjú 

alkalmával beszámol 

arról, hogy családláto-

gatáson tanácsadóként 

hogyan mutat példát 

egymás elfogadására, 

tiszteletére az ellátottak 

és családjaik vonatko-

Diagnosztikai, fej-

lesztési, illetve terá-

piás munkája során 

alkalmat teremt 

egymás elfogadására, 

az együttműködésre. 

Az interjú során pél-

dák segítségével be-

mutatja, milyen esz-

közökkel nevel egy-

más meghallgatására, 

a kivárás, késleltetés 

képességére. 
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ges kompetenciák 

fejlesztésére. 

zésre (megnyitás, 

lezárás). A csoport-

ban tematikus be-

szélgetéseket kez-

deményez. 

zásában, pl. több, kü-

lönböző vér szerinti 

családból származó 

gyermeket nevelő ne-

velőszülői család ese-

tén hogyan teremt al-

kalmat egymás véle-

ményének megismeré-

sére, elfogadására. 

5.3. Munkájában figye-

lembe veszi az ellá-

tottak közösségei, az 

ellátottak, családjaik 

eltérő kulturális, il-

letve társadalmi hát-

téréből adódó sajá-

tosságait. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

megmutatkozik, 

hogy figyelembe 

veszi az eltérő szoci-

okulturális feltétele-

ket, tevékenységé-

ben, módszereiben, 

eszközeiben megje-

lennek a hátrányok 

csökkentésére szol-

gáló módszerek. 

Foglalkozásain szak-

szerűen használja a 

differenciálás mód-

szereit, szervezési 

módjait és eszközeit. 

Foglalkozásvezetése 

a csoportra és a cso-

porttagokra egyaránt 

adaptált. Foglalkozá-

sain érvényesül az 

egyéni bánásmód 

módszertana, kiemel-

ten a motiválás, a 

fejlesztés és a forma-

tív értékelés. 

Az értékelési interjú 

alkalmával bemutatja, 

segítő munkája során 

milyen módon van fi-

gyelemmel a nevelő-

szülői család és az ott 

elhelyezett gyermekek 

családjainak eltérő szo-

ciokulturális hátterére, 

hogyan segíti a nevelő-

szülőt az ebből fakadó 

helyzetek, nehézségek 

kezelésében. 

Diagnosztikai, fej-

lesztési, illetve terá-

piás munkája során 

figyelembe veszi az 

eltérő szociokulturá-

lis feltételeket, tevé-

kenységében, mód-

szereiben, eszközei-

ben megjelennek a 

hátrányok csökken-

tését szolgáló eljárá-

sok. 

Az interjú során pél-

dák segítségével be-

mutatja, hogy tevé-

kenysége végzése 

során szakszerűen 

használja a differen-

ciálás módszereit, 

szervezési módjait és 

eszközeit.  

5.4. Az együttműködést 

támogató, motiváló 

módszereket alkal-

maz mind a foglalko-

zási egység kereté-

ben, mind a szabad-

idős tevékenységek 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

megmutatkozik, 

hogy projektmód-

szert, kooperatív 

módszert vagy 

egyéb, az együttmű-

ködést támogató, 

fejlesztő foglalkozá-

A foglalkozáson 

megfigyelhető a ko-

operatív és támogató 

(pl. együttműködést 

fejlesztő, projekt) 

módszerek alkalma-

zása.  

Az értékelési interjú 

alkalmával bemutatja, 

hogy az együttműkö-

désre építve hogyan 

segíti az eltérő szocio-

kulturális hátterű ellá-

tottak integrációját a 

nevelőszülői család 

szűkebb-tágabb lakó-

Amennyiben rele-

váns, munkája során 

kooperatív foglalko-

zásokat valósít meg, 

közösségi programo-

kat szervez. 

Az interjú során pél-

dák segítségével be-

mutatja, hogy tevé-

kenysége végzése 

során az együttmű-

ködések fontossága 

érvényesül, amelyet 

az egyéni bánásmód 

módszertana, kiemel-
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során. sokat valósít meg, 

valamint közösségi 

szabadidős progra-

mokat szervez. 

környezetébe, az (új) 

iskolai környezetbe. Ha 

a családlátogatás al-

kalmával volt olyan 

probléma, ami beavat-

kozást, tanácsadást 

igényelt, ismerteti an-

nak kezelését. 

ten a motiválás, a 

fejlesztés és a forma-

tív értékelés eszkö-

zével támogat.  

5.5. Az ellátottak közös-

ségeiben a konfliktu-

sok megelőzésére 

törekszik, például 

megbeszélések szer-

vezésével, közös 

szabályok megfo-

galmazásával, követ-

kezetes és kiszámít-

ható értékeléssel. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

megmutatkozik, 

hogy preventív tech-

nikákat alkalmaz a 

konfliktusok meg-

előzésére, törekszik a 

szabályok közös 

megfogalmazására.  

A közösségi tevé-

kenységek végzésé-

hez szükséges szabá-

lyokat betartja és 

betartatja. Kommu-

nikációja erőszak-

mentes, támogatja és 

megerősíti az ellátot-

tak agressziómentes 

megnyilvánulásait. A 

kialakuló konfliktus-

helyzeteket proaktí-

van kezeli. Szituáci-

ós játékokat alkal-

maz, elemeztet. A 

foglalkozáson a té-

mától függetlenül 

teret ad a visszajel-

zésre, értékelésre 

(megnyitás, lezárás). 

Az értékelési interjú 

alkalmával ismerteti, 

hogyan segíti a nevelő-

szülői családba befoga-

dott gyermek beillesz-

kedését a közös szabá-

lyok megfogalmazásá-

val – ha ez releváns. 

Bemutatja, milyen mó-

don értékeli ő maga, 

illetve a nevelőszülővel 

együtt az ellátottak 

fejlődését a családi és 

óvodai/iskolai integrá-

ció folyamatában. 

Diagnosztikai, fej-

lesztési, illetve terá-

piás munkája során a 

konfliktusok meg-

előzésére törekszik, 

és olyan szabályokat 

alkalmaz, amelyek 

kijelölik az együtt-

működés értékeit.  

Amennyiben rele-

váns, közösen fo-

galmazzák meg a 

szabályokat, s azokat 

következetesen be-

tartja és betartatja. 

Az interjú során pél-

dák segítségével be-

mutatja, hogy körül-

tekintő tervezéssel 

megelőzi a konflik-

tusok kialakulását, a 

diagnosztikai, fej-

lesztési, illetve terá-

piás tevékenységé-

nek végzéséhez 

szükséges szabályo-

kat betartja és betar-

tatja a foglalkozáso-

kon is. A kialakuló 

konfliktushelyzeteket 

proaktívan kezeli.  

5.6. A felmerülő konflik-

tusokat felismeri, 

helyesen értelmezi, 

és hatékonyan kezeli. 

A reflexiókban 

megmutatkozik, 

hogy a konfliktusos 

helyzeteket alkotó 

módon, kooperatí-

A kialakuló konflik-

tusokat időben felis-

meri, helyesen ér-

telmezi. A konfliktu-

sokat konstruktívan 

Bemutatja, hogyan ké-

szíti fel és segíti a ne-

velőszülőt a várható 

konfliktusok helyes 

értelmezésére, kezelé-

A konfliktusos hely-

zeteket alkotó mó-

don, kooperatívan, 

konstruktívan oldja 

meg, és elfogadja, 

Az interjú során pél-

dák segítségével be-

mutatja, hogy a tevé-

kenysége végzése 

során kialakuló konf-
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van, konstruktívan 

oldja meg, és elfo-

gadja, hogy azok a 

gondozási, nevelési, 

fejlesztési, valamint 

pedagógiai gyakorlat 

velejárói. A kialaku-

ló konfliktushelyze-

teket proaktív módon 

kezeli. 

oldja meg, építve a 

konfliktusban rejlő 

nevelési, fejlesztési 

lehetőségekre. Ismeri 

és használja az alter-

natív konfliktuskeze-

lési módszereket.  

sére, ismerteti, ha a 

családlátogatás alkal-

mával szükség volt 

ilyen jellegű beavatko-

zásra. Értékeli annak 

hatékonyságát. 

hogy a konfliktusok 

a tanulási folyamat 

velejárói. A kialaku-

ló konfliktushelyze-

teket proaktív módon 

kezeli. 

liktusokat konstruk-

tívan oldja meg, 

építve a konfliktus-

ban rejlő tanulási 

lehetőségekre. 

5.7. Az ellátottak közötti 

kommunikációt, vé-

leménycserét ösztön-

zi, fejleszti vitakultú-

rájukat. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

megmutatkozik, 

hogy a tevékenysé-

gek szervezésével az 

ellátottak verbális és 

nonverbális kommu-

nikációjának fejlesz-

tését segíti. 

A foglalkozáson a 

vita módszerét al-

kalmazza. A tevé-

kenységek szervezé-

sével segíti az ellá-

tottak verbális és 

nonverbális kommu-

nikációjának fejlődé-

sét segíti. A foglal-

kozáson a témától 

függetlenül teret ad a 

visszajelzésre, érté-

kelésre (megnyitás, 

lezárás). 

Az értékelési interjú 

alkalmával ismerteti, 

hogyan segítette a csa-

ládlátogatás alkalmával 

az ellátottak, a nevelő-

szülő, esetleg más jelen 

lévő szakember, család-

tag kommunikációját, 

milyen eszközökkel 

segítette, hogy az ellá-

tottak véleményüket 

megfogalmazzák, érde-

keiket képviselni tud-

ják, meghallgassák 

egymás érvelését. 

Kommunikációja 

erőszakmentes, s 

ellátottaknál, család-

jaiknál is ezeket a 

megnyilvánulásokat 

erősíti. A tevékeny-

ségek végzése során 

segíti az ellátottak, 

családjaik verbális és 

nonverbális kommu-

nikációjának fejlesz-

tését. 

Az interjú során pél-

dák segítségével be-

mutatja, hogy a tevé-

kenységének végzése 

során ösztönzi a vé-

leménycserét, segíti 

az ellátottak verbális 

és nonverbális kom-

munikációjának fej-

lődését. 

5.8. Értékközvetítő tevé-

kenysége tudatos. 

Együttműködés, alt-

ruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékeny-

ség, más kultúrák 

elfogadása jellemzi. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

megmutatkozik, 

hogy személyiségére 

jellemző a kongruen-

cia, az értékek hiteles 

közvetítése. 

A mássággal, ki-

Szakmai megnyilvá-

nulása hiteles, maga-

tartása példaértékű, 

viselkedése nyitott. 

A foglalkozásokon 

egyértelműen, kö-

vetkezetesen fejezi ki 

meggyőződését. 

Az interjú során be-

számol arról, hogy tu-

datos értékközvetítő 

tevékenységével, direkt 

vagy indirekt módsze-

rekkel, személyes pél-

damutatással hogyan 

fejlesztette a nevelő-

Amennyiben rele-

váns, az e-portfólió 

dokumentumaiban, 

önreflexióiban tük-

röződik értékközvetí-

tő tevékenysége, az 

együttműködés, nyi-

tottság, más kultúrák 

Az interjú során pél-

dák segítségével be-

mutatja, hogy mun-

kájában hitelesen, 

egyértelműen, kö-

vetkezetesen fejezi ki 

szakmai meggyőző-

dését. Tevékenységét 
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sebbségi helyzetek-

kel, marginális cso-

portokkal, valamint 

integrált környezet-

ben a fogyatékosság-

gal kapcsolatos érzé-

kenyítő és felvilágo-

sító tevékenységet 

folytat. 

Olyan tevékenysége-

ket szervez, amelyek 

az ellátottak körében 

mások tiszteletére 

nevelnek. 

szülőnek e kompeten-

ciáját.   

elfogadása. Megmu-

tatkozik a személyi-

ségére jellemző 

kongruencia, az érté-

kek hiteles közvetíté-

se. 

 

oly módon végzi, 

ami elősegíti az ellá-

tottak számára má-

sok elfogadását, má-

sok tiszteletére való 

nevelését. 

5.9. A digitális eszközök 

funkcionális haszná-

latának terén értékte-

remtő, követendő 

mintát mutat. 

A dokumentumok-

ban és a reflexiókban 

megmutatkozik, 

hogy célszerű és 

biztonságos online 

kommunikációra 

nevel. 

A feladathelyzetnek 

megfelelően, az ellá-

tottaknak példát mu-

tatva alkalmazza a 

digitális eszközöket. 

Felhívja az ellátottak 

figyelmét a közössé-

gi oldalak előnyeire 

és veszélyeire. 

Ismerteti, hogyan segíti 

az ellátott(ak) és csa-

ládjaik digitális esz-

közhasználatát, milyen 

területeken javasolja 

azok alkalmazását. 

Bemutatja tanácsadói 

gyakorlatában a digitá-

lis eszközök alkalma-

zásának „megtanítását” 

a kapcsolatépítés, kap-

csolattartások területén 

(kortárs és családi kap-

csolatok vonatkozásá-

ban). 

Amennyiben rele-

váns, az e-portfólió 

dokumentumaiban, 

önreflexióiban tük-

röződik a hatékony 

és biztonságos online 

kommunikációra 

nevelés. 

Az interjú során pél-

dák segítségével be-

mutatja, hogy a vizs-

gálati, fejlesztési, 

illetve terápiás hely-

zetnek megfelelően, 

az ellátottaknak pél-

dát mutatva alkal-

mazza a digitális 

eszközöket. Fejlesz-

tői munkája során 

felhívja az ellátottak 

figyelmét az interne-

tes tartalmak, szol-

gáltatások, ezen be-

lül a közösségi olda-

lak előnyeire és ve-

szélyeire. 

5.10. Tudatosan alkalmaz-

za a közösségfejlesz-

tés változatos mód-

szereit. 

Csoportdinamikai 

alapismereteinek 

felhasználásával se-

gíti a közösségek 

kialakítását és fej-

lesztését, pl. közös 

A szociális kompe-

tenciákra építve a 

foglalkozásokon 

fejleszti és erősíti a 

közösség normáit, 

értékeit, tudatát, cél-

Az értékelési interjú 

alkalmával ismerteti, 

hogyan segíti az ellátási 

területén élő nevelőszü-

lők, illetve a nevelőszü-

lőnél elhelyezett ellá-

Amennyiben rele-

váns, csoportdinami-

kai alapismereteinek 

felhasználásával se-

gíti a közösségek 

kialakítását és fej-

Amennyiben rele-

váns, az interjú során 

példák segítségével 

bemutatja, hogy a 

szociális kompeten-

ciákra épített tevé-



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés  

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 34 

 

ünnepeket szervez. 

Tudatában van, hogy 

az ellátotti csoport 

erősítése különös 

hangsúlyt kap integ-

ráltan nevelt fogya-

tékos ellátottak befo-

gadása esetében.  

jait. A csoportkohé-

zió erősítésére kü-

lönböző módszereket 

(pl. drámapedagógi-

ai, élménypedagógi-

ai, környezetpedagó-

giai és egyéb eszkö-

zöket) használ. 

tottak közösségének 

létrejöttét, miként 

használja tanácsadói 

munkája során az ellá-

tottak és családjaik 

tapasztalatcseréjéből 

származó tapasztalato-

kat. Beszámol arról, 

mit tesz annak érdeké-

ben, hogy ellátott-

jai/családjai egymást 

támogató közösségként 

funkcionáljanak. 

lesztését. Az e-

portfólió dokumen-

tumaiban, önrefle-

xióiban megjelenik 

az ellátotti csoport 

erősítése, amely kü-

lönös hangsúlyt kap 

integráltan nevelt 

különleges, illetve 

speciális szükségletű 

ellátottak befogadása 

esetében.  

kenységével fejleszti 

a közösség normáit, 

értékeit, tudatát, cél-

jait. A csoportkohé-

zió erősítésére meg-

felelő és változatos 

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

Gondozási, nevelési, fejlesztési folyamatok és az ellátottak, családjaik fejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Indikátorok 
Nevelő, szakoktató 

Nevelőszülői tanács-

adó, utógondozó 

Pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagó-

gus, családgondozó 

Az e-portfólió alap-

ján 

A foglalkozásláto-

gatás alapján 

Az értékelési interjú 

alapján 
Az e-portfólió alapján 

Az értékelési interjú 

alapján 

6.1. Jól ismeri a gondozá-

si, nevelési, fejlesztési 

folyamatok alapelveit, 

és képes saját mun-

kamódszereit ezek 

figyelembevételével 

ellátottjai, azok csa-

ládjai ismeretében 

pontosan körülhatá-

rolni, következetesen 

alkalmazni. 

Az ágazati jogszabá-

lyokban, módszerta-

ni iránymutatások-

ban és az intézmény 

szakmai programjá-

ban megfogalmazot-

takat adaptívan al-

kalmazza a csoport-

jára. 

 

Foglalkozásain 

megjelennek az 

ágazati jogszabá-

lyokban, módszer-

tani iránymutatá-

sokban és az in-

tézmény szakmai 

programjában meg-

fogalmazott célok, 

feladatok, elvárá-

sok. 

A családlátogatási ter-

vet az ágazati jogszabá-

lyokban, a módszertani 

iránymutatásokban és 

az intézmény szakmai 

programjában megfo-

galmazott elveknek 

megfelelően készíti, 

ezek megvalósítására 

törekszik a családláto-

gatás során. Az értéke-

lési interjún reflektál a 

megvalósítás eredmé-

nyességére. 

Az ágazati jogszabályok-

ban, módszertani irány-

mutatásokban és az in-

tézmény szakmai prog-

ramjában megfogalma-

zottakat adaptívan alkal-

mazza munkája során. 

 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás munkájában megje-

lennek az ágazati jog-

szabályokban, módszer-

tani iránymutatásokban 

és az intézmény szak-

mai programjában meg-

fogalmazott célok, fel-

adatok, elvárások. 

6.2. Céljainak megfelelő-

en, változatosan és 

nagy biztonsággal 

választja meg a kü-

lönböző értékelési 

módszereket, eszkö-

zöket. 

A sokoldalú értéke-

léshez pontosan vá-

lasztja meg az ellen-

őrzés és az értékelés 

módszereit. Az 

egyes értékelési mó-

dokat (diagnoszti-

kus, segítő és ösz-

szegző) tudatosan és 

szakszerűen tervezi 

és használja. 

Tudatosan alkal-

mazza a formatív, a 

diagnosztikus és a 

szummatív értéke-

lési formákat, esz-

közöket. A sokol-

dalú értékeléshez 

felhasználja a meg-

ítélést, a becslést és 

a mérést. 

Az értékelési interjún 

ismerteti, hogy a csa-

ládlátogatás során mi-

lyen értékelési formá-

kat, eszközöket alkal-

mazott, indokolja vá-

lasztását, értékeli al-

kalmazásuk adekvát 

voltát. 

A sokoldalú értékeléshez 

pontosan választja meg 

az értékelés módszereit. 

Az egyes értékelési mó-

dokat (diagnosztikus, 

segítő és összegző) tuda-

tosan és szakszerűen ter-

vezi és használja. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy tudatosan alkal-

mazza a formatív, a 

diagnosztikus és a 

szummatív értékelési 

formákat, eszközöket.  
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6.3. Gondozási, nevelési, 

fejlesztési folyamatok 

hatékonyságát mérő 

eszközöket készít. 

Adaptált sztenderd 

és saját fejlesztésű 

mérő- és értékelő 

eszközöket használ. 

Nevelési eredmény-

vizsgálati módszere-

ket alkalmaz, és esz-

közöket készít az 

ellátottak, az ellátot-

tak csoportjai és a 

közösségei megis-

meréséhez, fejleszté-

séhez, az elért ered-

mények értékelésé-

hez. 

A foglalkozásain 

használja azokat a 

mérőeszközöket, 

amelyek hozzájá-

rulnak az ellátottak 

egyéni és csoportos 

fejlesztéséhez. 

Az értékelési interjú 

alkalmával ismerteti, 

hogy a gondozási, neve-

lési, fejlesztési folya-

matok hatékonyságának 

mérésére a családláto-

gatás alkalmával milyen 

mérő- és értékelő esz-

közt használt/milyen 

mérőeszköz alkalmazá-

sát javasolta a nevelő-

szülőnek, s az mennyire 

volt adekvát. 

Adaptált sztenderd és 

saját fejlesztésű mérő- és 

értékelő eszközöket 

használ. Nevelési ered-

ményvizsgálati módsze-

reket alkalmaz, és eszkö-

zöket készít az ellátottak, 

az ellátottak csoportjai és 

a közösségei megismeré-

séhez, fejlesztéséhez, az 

elért eredmények értéke-

léséhez. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy használja azokat a 

mérőeszközöket, ame-

lyek hozzájárulnak az 

ellátottak egyéni és 

csoportos felméréséhez, 

illetve fejlesztéséhez. 

6.4. Gondozási, nevelési, 

fejlesztési folyamatok 

során folyamatos visz-

szajelzést ad. 

Tevékenységében 

rendszerszinten van 

jelen a folyamatos 

fejlesztő értékelés. 

Az ellátottak meg-

nyilvánulásaira 

folyamatos vissza-

jelzéseket ad. A 

szöveges értékelés 

fontosságát elfo-

gadja és alkalmaz-

za. Megbeszélések, 

ellátotti önértékelé-

sek, társak értéke-

lése, csoportmeg-

beszélés felhaszná-

lása a fejlesztésben. 

Beszámol arról, hogy a 

családlátogatás alkal-

mával milyen visszajel-

zéseket adott az ellátott, 

illetve családjai felé, 

alkalmazta-e az önérté-

kelés, a családban ne-

velkedő testvérek, tár-

sak értékelésének mód-

szerét. Kitér arra, hogy 

a nevelőszülő a nevelé-

si, gondozási, fejlesztési 

folyamatokban kellő 

figyelemmel van-e a 

folyamatos visszajelzé-

sekre, igényel-e e tekin-

tetben különös figyel-

met, segítséget. 

Tevékenységében rend-

szerszinten van jelen a 

folyamatos fejlesztő ér-

tékelés. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy az ellátottak meg-

nyilvánulásaira folya-

matos visszajelzéseket 

ad. A szöveges értéke-

lés fontosságát elfogad-

ja és alkalmazza. 

Amennyiben releváns, 

megbeszélések, ellátotti 

önértékelések, társak 

értékelése, csoportmeg-

beszélés felhasználása a 

fejlesztésben, illetve a 

terápiában. 
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6.5. Visszajelzései, értéke-

lései világosak, egyér-

telműek, tárgyszerűek. 

Az ellátottak egyéni 

adottságaihoz speci-

fikus értékelési mód-

szereket alkalmaz. 

Az eredményekről 

folyamatosan, objek-

tíven visszajelzést 

ad. 

A foglalkozásokon 

fejlesztő visszajel-

zéseket ad az ellá-

tottak tevékenysé-

geire és eredmé-

nyeire. 

Az interjún értékeli a 

családlátogatás alkal-

mával adott visszajelzé-

seit az ellátottak és csa-

ládjaik felé, különös 

tekintettel azok tárgy-

szerűségére, egyértel-

műségére, s ismerteti 

visszajelzései közvetlen 

hatását. 

Az ellátottak egyéni 

adottságaihoz, képessé-

geihez igazodó értékelési 

módszereket alkalmaz. 

Az eredményekről fo-

lyamatosan, objektíven 

visszajelzést ad. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy fejlesztő vissza-

jelzéseket ad az ellátot-

tak tevékenységeire és 

eredményeire. 

6.6. Értékeléseivel, vissza-

jelzéseivel az ellátot-

tak, családjaik fejlődé-

sét segíti. 

Értékelése jellemző-

en formatív. Az ellá-

tott értékelése során 

körültekintően jár el, 

mérlegeli értékelésé-

nek az egyénre gya-

korolt hatásait. 

A fejlesztő értéke-

lést alkalmazza a 

foglalkozásokon is. 

Az interjú alkalmával 

kifejti, hogy a családlá-

togatás tervezése során 

milyen értékelési mód-

szert választott, ezt ho-

gyan tudta alkalmazni, s 

alkalmazása milyen 

hatást gyakorolt az ellá-

tottakra, családjaikra. 

Értékelése jellemzően 

formatív. Az ellátott ér-

tékelése során körülte-

kintően jár el, mérlegeli 

értékelésének az egyénre 

gyakorolt hatásait. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy értékelése hogyan 

támogatja az ellátottak, 

családjaik fejlődését. 

6.7. Gondozási, nevelési, 

fejlesztési folyamatok 

során olyan munka-

formák és módszerek 

alkalmazására törek-

szik, amelyek elősegí-

tik az ellátottak, csa-

ládjaik önértékelési 

képességének kialaku-

lását, fejlesztését. 

Kooperatív csoport-

munkával, egyéni 

feladatokkal segíti a 

helyes önértékelés 

kialakulását, a pá-

lyaorientációt. Tá-

mogatja kollégáit az 

egyediségéhez il-

leszkedő visszajelzé-

sek adásában, vala-

mint az ellátotti ön-

értékelések támoga-

tásában. 

 

Az együttműködé-

sen alapuló felada-

tok értékelésében 

kiemelt szerepet 

tulajdonít a társak 

értékelésének és az 

önértékelésnek. 

Ügyel az ellátottak 

pozitív énképének 

kialakítására, meg-

őrzésére. Közös 

csoportnyelv, a 

hibázás szabadsá-

ga, a retorziónélkü-

Az értékelési interjún 

beszámol arról, hogy 

tanácsadói munkája 

során figyelmet fordít 

arra, hogy ő maga és a 

nevelőszülő is folyama-

tosan és tudatosan al-

kalmazza az értékelés, 

önértékelés módszereit 

a gondozási, nevelési 

tevékenység során. Az 

értékelési interjún be-

mutatja, hogy a család-

látogatás alkalmával ez, 

Diagnosztikai, fejlesztő, 

illetve terápiás munkája 

során törekszik az ellátot-

tak, családjaik fejleszté-

sére, a helyes önértékelés 

kialakulására. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy a diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás tevékenysége során 

kiemelt szerepet tulaj-

donít az ellátottak, csa-

ládjaik fejlesztésének, 

az önértékelés javulásá-

nak. Ügyel az ellátottak 

pozitív énképének ki-

alakítására, megőrzésé-

re.  
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liség, amely alkal-

mat ad a közös 

javításokra, egymás 

segítésére az ön-

korrekcióban. 

illetve ennek hatása 

miben, hogyan volt 

tetten érhető, s erre vo-

natkozóan milyen visz-

szajelzést adott a neve-

lőszülőnek. 

6.8. Önállóan képes a gon-

dozási, nevelési, fej-

lesztési folyamatok 

értékeléséből kapott 

adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a cso-

portos fejlesztés, gon-

dozás alapjaként 

használni, szükség 

esetén gyakorlatát 

módosítani. 

Az ellátottak ered-

ményeit elemzi, ér-

tékeli és felhasználja 

nevelői tevékenysé-

gében. Gondosan 

törekszik a fejlődés-

ben nem várt héza-

gok feltöltésére is, a 

már elértek szinten 

tartására. 

 

Az értékelés ered-

ményei és a köz-

vetlen tapasztalatok 

alapján szükség 

szerint módosítja 

pedagógiai gyakor-

latát. 

Az értékelési interjún 

beszámol arról, hogy az 

ellátottakkal folytatott 

munka előzményei ho-

gyan befolyásolták fel-

készülését a családláto-

gatásra, milyen mód-

szertani segítségnyúj-

tással készült a nevelő-

szülő felé, s ezt hogyan 

sikerült átadnia. 

Diagnosztikai, fejlesztő, 

illetve terápiás munkája 

során az ellátottak ered-

ményeit elemzi, értékeli 

és felhasználja. Gondo-

san törekszik a fejlődés-

ben nem várt hézagok 

feltöltésére is, a már elér-

tek szinten tartására. 

 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy az értékelés ered-

ményei és a közvetlen 

tapasztalatok alapján 

szükség szerint módo-

sítja a diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás tevékenysége gya-

korlatát. 
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Indikátorok 

Nevelő, szakoktató 
Nevelőszülői tanácsadó, 

utógondozó 

Pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpe-

dagógus, családgondozó 

Az e-portfólió alapján 
A foglalkozásláto-

gatás alapján 

Az értékelési interjú alap-

ján 

Az e-portfólió alap-

ján 

Az értékelési interjú 

alapján 

7.1. Kommunikációját 

minden partnerrel a 

kölcsönösség és a 

konstruktivitás 

jellemzi. 

Folyamatos kapcsolatot 

tart fenn az ellátottak 

családjaival, a kollé-

gákkal, az intézmény-

vezetővel, a gondozási, 

nevelési, fejlesztési 

tevékenységben részt-

vevőkkel.  A dokumen-

tumokban tükröződik, 

hogy rendszeres meg-

beszéléseket, konzultá-

ciókat folytat a munka-

társakkal, más szakte-

rületek szakembereivel. 

Az ellátottakkal, csa-

ládjaikkal nemcsak 

hatékonyan tud kom-

munikálni, de képes 

speciális technikákat is 

átadni nekik. Kommu-

nikációs képességét a 

rábízottak érdekvédel-

mében hatékonyan 

alkalmazza. 

A foglalkozásain 

épít a foglalkozáson 

kívüli együttműkö-

dés, a megvalósult 

programok elemei-

re. Ellátottjait 

őszinte kommuni-

kációra neveli. Ki-

kéri véleményüket 

saját munkájával 

kapcsolatosan, 

meghallgatja kéré-

seiket, jelzéseiket, s 

ezeket kellő meg-

fontolás után beépí-

ti gondozási, neve-

lési, fejlesztési gya-

korlatába. 

Az értékelési interjú során 

beszámol a családlátogatás 

tervezéséhez a szakmai 

partnerekkel folytatott 

konzultációról. Beszámol 

továbbá arról, hogy az 

ellátottakkal, családjaikkal 

milyen módszerekkel segí-

ti elő a hatékony kommu-

nikációt, milyen eszkö-

zökkel segíti őket a haté-

kony kommunikációs esz-

közök elsajátításában, pl. a 

nevelőszülőt hogyan segíti 

azon kompetenciája fej-

lesztésében, hogy az ellá-

tottak, családjaik felé ho-

gyan fogalmazza meg ész-

revételeit, visszajelzéseit a 

konstruktív együttműkö-

dés érdekében. 

Diagnosztikai, fej-

lesztő, illetve terápi-

ás munkája során – 

szükség esetén –

kapcsolatot kezde-

ményez és tart fenn 

az ellátottak család-

jaival, a kollégákkal, 

az intézményvezető-

vel, a gondozási, 

nevelési, fejlesztési 

tevékenységben 

résztvevőkkel. Szü-

lői, munkatársi meg-

beszélések, konzul-

tációk dokumentáci-

óját is tartalmazza az 

e-portfólió. Az ellá-

tottak családjaival 

nemcsak hatékonyan 

tud kommunikálni, 

de képes speciális 

technikákat átadni 

nekik, ezzel segítve 

az ellátott tágabb 

környezetét is. 

Kommunikációs 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás munkájában épít a 

tevékenységén kívüli 

együttműködés, a 

megvalósult progra-

mok elemeire. Ameny-

nyiben lehetősége van 

rá, kikéri az ellátottak 

véleményét saját mun-

kájával kapcsolatosan, 

meghallgatja kérései-

ket, jelzéseiket, s eze-

ket kellő megfontolás 

után beépíti szakmai 

gyakorlatába. 
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képességét a rábízot-

tak érdekvédelmében 

hatékonyan alkal-

mazza. 

7.2. Az együttműködés 

során használja az 

infokommunikáci-

ós eszközöket és a 

különböző online 

csatornákat. 

Kapcsolattartásában 

épít a korszerű eszkö-

zök és online csatornák 

lehetőségeire, ügyelve 

az etikai és biztonsági 

vonatkozásokra.  

Felhasználja az 

online csatornákat 

információforrás-

ként és eszközként 

is a foglalkozáso-

kon. 

Az ellátottakkal, családja-

ikkal való kapcsolattartás-

ban tudatosan használja az 

infokommunikációs esz-

közöket és a különböző 

online csatornákat, s meg-

tanítja őket ezek biztonsá-

gos használatára. Ezen 

eszközöket a szakmai 

partnerekkel való konzul-

tációk során is megfelelő-

en használja. 

Kapcsolattartásában 

épít a korszerű esz-

közök és online csa-

tornák lehetőségeire, 

ügyelve az etikai és 

biztonsági vonatko-

zásokra.  

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás munkájában fel-

használja az online 

csatornákat informá-

cióforrásként és kom-

munikációs eszközként 

is. 

7.3. Nyitott az ellátot-

tak, családjaik, az 

intézményvezető, a 

munkatársak visz-

szajelzéseire, fel-

használja őket 

szakmai fejlődése 

érdekében. 

Az együttműködő fe-

lektől (ellátott, ellátott 

családja, kolléga, veze-

tő, szakemberek stb.) 

érkező jelzéseket, meg-

állapításokat kritikusan 

elemzi és használja fel. 

A munkatársak, külső 

szakemberek vélemé-

nyét megfontolva, ön-

reflexiós folyamatokon 

át tervezi újra tevé-

kenységét. Felelősséget 

vállal szakmai döntése-

iért, megnyilatkozásai-

ért, cselekedeteiért. 

 

Az együttműködő 

felektől érkező in-

formációkat, vissza-

jelzéseket beépíti 

foglalkozásaiba. 

Az értékelési interjú során 

reflektál az ellátottaktól, 

azok családjaitól, kollégái-

tól kapott jelzésekre, azo-

kat kritikus módon elemzi, 

s értékeli, mit és milyen 

módon épített és épít be 

szakmai munkájába. 

Ugyanakkor felelősséget 

vállal szakmai döntéseiért, 

megnyilatkozásaiért, cse-

lekedeteiért, utólag értékeli 

azok relevanciáját. 

Az együttműködő 

felektől (ellátott, 

ellátott családja, kol-

léga, vezető, szak-

emberek stb.) érkező 

jelzéseket, megálla-

pításokat kritikusan 

elemzi és használja 

fel.  

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy az együttműködő 

felektől érkező vissza-

jelzéseket hogyan építi 

be a tevékenységeibe. 
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7.4. Az ellátottak érde-

kében önállóan, 

tudatosan és kez-

deményezően 

együttműködik a 

munkatársakkal, a 

szülőkkel, a szak-

mai partnerekkel, 

szervezetekkel. 

A partnerekkel történő 

együttműködése fo-

lyamatos és segíti a 

gondozási, nevelési, 

fejlesztési folyamatot. 

Élő kapcsolatot ápol a 

megfelelő szakterületi 

kollégákkal, az ellátot-

tak családjaival. 

A partnerekkel tör-

ténő együttműködés 

eredményei meg-

nyilvánulnak a fog-

lalkozásokon, pl. 

ismeri az ellátotti 

csoport pszicholó-

giai sajátosságait.  

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy a 

családlátogatásra készülve 

milyen információs csa-

tornák segítségével tájéko-

zódott a társintézmények 

munkatársainál, szakmai 

szervezeteknél, az ellátot-

tak családtagjainál, nevelé-

si-oktatási intézmények-

nél. 

A partnerekkel tör-

ténő együttműködése 

folyamatos és ered-

ményes. Aktív kap-

csolatot ápol a meg-

felelő szakterületi 

kollégákkal, az ellá-

tottak családjaival. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy az együttműködő 

felekkel a tevékenysé-

gei végzése során mi-

lyen együttműködése-

ket alakít ki. 

7.5. A megbeszélése-

ken, a vitákban, az 

értekezleteken 

rendszeresen kifejti 

szakmai álláspont-

ját, a vitákban ké-

pes másokat meg-

győzni, és ő maga 

is meggyőzhető. 

Tudatosan törekszik 

saját szakmai tapaszta-

latainak megosztására. 

Meghallgatja a munka-

társak, szakmai partne-

rek (ellen)véleményét, 

partnerként kezeli őket. 

Álláspontját kulturáltan 

megfogalmazza, mér-

legeli mások vélemé-

nyét, és maga is meg-

győzhető. 

A foglalkozásokon 

mintát mutat a kul-

turált vitára, a vé-

lemények megfelelő 

megfogalmazására. 

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy a 

családlátogatásra készülve 

és a családlátogatás alkal-

mával saját szakmai ta-

pasztalatai, a rendelkezésre 

álló információk alapján 

hogyan tudta képviselni 

álláspontját, mennyire volt 

képes meggyőzni másokat 

álláspontja helyességéről, 

illetve ő maga mennyire 

volt meggyőzhető, meny-

nyire volt képes felülvizs-

gálni és revideálni állás-

pontját az új információk 

fényében. 

Tudatosan törekszik 

saját szakmai tapasz-

talatainak megosztá-

sára. Törekszik a 

konfliktusok meg-

előzésére.  

Amennyiben rele-

váns, a prevenciós 

szemléletet képvise-

li, és ezt közvetíti 

ellátottjai, családjai 

felé is. Meghallgatja 

ellátottjai (el-

len)véleményét, 

partnerként kezeli 

őket. Álláspontját 

kulturáltan megfo-

galmazza, mérlegeli 

mások véleményét, 

és maga is meg-

győzhető. 

 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy munkájában min-

tát mutat a kulturált 

vitára, a vélemények 

megfelelő megfogal-

mazására. 
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7.6. Szakmai tevékeny-

ségei során felme-

rülő/kapott felada-

tait, problémáit 

önállóan, a szerve-

zet működési rend-

szerének megfelelő 

módon kezeli, inté-

zi. 

Egyaránt képes az ön-

álló és a teammunkára. 

Ismeri az ágazati jog-

szabályokat, a mód-

szertani iránymutatáso-

kat és intézményének 

szakmai programját, és 

munkája vezérfonalá-

nak tekinti azokat. 

A szabályokat kö-

vetkezetesen betart-

ja és betartatja, ellá-

tottjainak példát 

mutat az önálló, 

felelősségteljes fel-

adatvégzéshez, tö-

rekszik az önálló 

munkavégzést fej-

lesztő feladatok 

beépítésére. 

Az értékelési interjú al-

kalmával értékeli, hogy az 

adott családlátogatás al-

kalmával milyen szakmai 

szabályok mentén, milyen 

protokollokat követve vé-

gezte munkáját. 

Egyaránt képes az 

önálló és a 

teammunkára. Ismeri 

az ágazati jogszabá-

lyokat, a módszerta-

ni iránymutatásokat, 

intézményének 

szakmai programját, 

és munkája vezérfo-

nalának tekinti azo-

kat. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy munkája végzése 

során a szabályokat 

következetesen betartja 

és betartatja, ellátottja-

inak, családjaiknak 

példát mutat az önálló-

an, felelősséggel vég-

zett feladatvégzéshez. 

7.7. A szakmai közös-

ség munkájában 

kezdeményezően 

és aktívan, együtt-

működően részt 

vállal.  

Munkaközössége tagja-

it támogatja a kölcsö-

nös tiszteletre és biza-

lomra épülő szakmai 

kapcsolatrendszer meg-

teremtésében, az 

együttműködési elvek 

és formák közös kiala-

kításában. Intézményi 

szintű feladatokat vál-

lal. 

Ellátottjait felkészíti 

a szervezett esemé-

nyekben, progra-

mokban való rész-

vételre, segíti az 

élmények feldolgo-

zását. 

Az értékelési interjú során 

reflektál arra, hogy a csa-

ládlátogatás, az ellátottak-

kal, családjaikkal végzett 

munka tapasztalatait mi-

ként tudja megosztani a 

szakmai közösséggel, mi-

lyen kezdeményezései, 

elképzelései vannak a 

szakmai munka fejlesztése, 

az ellátottak és családjaik 

számára szervezhető prog-

ramok terén. 

Munkatársait támo-

gatja a kölcsönös 

tiszteletre és biza-

lomra épülő szakmai 

kapcsolatrendszer 

megteremtésében, az 

együttműködési el-

vek és formák közös 

kialakításában. In-

tézményi szintű fel-

adatokat vállal. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy munkája végzése 

során a szakmai elköte-

lezettség, az együttmű-

ködésre való nyitottság 

jellemzi.  

7.8. Gondozási, nevelé-

si, fejlesztési fo-

lyamatok során 

megfelelő hatékony 

és nyugodt kom-

munikációs teret, 

feltételeket alakít 

ki. 

Átfogó – a tapasztalatai 

által megerősített – 

ismeretekkel rendelke-

zik az ellátottakkal 

történő kommunikáció 

sajátosságairól, szabá-

lyairól, kiemelten ke-

zelve az egyéni sajátos-

ságokat és a szükséges 

Tudatosan és a cél-

szerűen rendezi be, 

ha szükséges, vál-

togatja a foglalko-

zás megtartásának 

terét, külön ügyelve 

a fogyatékos ellá-

tottak igényeire. A 

foglalkozás tervezé-

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy a 

családlátogatásra készülve 

hogyan tervezte meg a 

hatékony és nyugodt 

kommunikáció szükséges 

környezeti, tárgyi feltétele-

it, és reflektál azok rele-

vanciájára, a szükséges 

Átfogó – a tapaszta-

latai által megerősí-

tett – ismeretekkel 

rendelkezik az ellá-

tottakkal történő 

kommunikáció sajá-

tosságairól, szabá-

lyairól, kiemelten 

kezelve az egyéni 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy munkája végzése 

során tudatosan és a 

célszerűen rendezi be, 

ha szükséges, változ-

tatja vizsgálati, fejlesz-

tő, illetve terápiás terét, 

külön ügyelve a külön-
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környezeti, tárgyi felté-

teleket. 

sekor és szervezé-

sekor figyelembe 

veszi az ergonómiai 

és személyi feltéte-

leket.  

változtatásokra.  sajátosságokat és a 

szükséges környeze-

ti, tárgyi feltételeket. 

leges, illetve speciális 

szükségletű ellátottak 

igényeire. A vizsgálati, 

fejlesztői, illetve terá-

piás foglalkozás terve-

zésekor és szervezése-

kor figyelembe veszi 

az ergonómiai és sze-

mélyi feltételeket.  

7.9. Munkája során 

érthetően és peda-

gógiai, nevelési, 

szakmai céljainak 

megfelelően kom-

munikál. 

Kommunikációja a 

pedagógiai, nevelési, 

szakmai céloknak meg-

felelő. Az ellátottakkal 

és azok családjaival 

való kommunikációja 

korrekt, őszinte és em-

patikus (pl. figyelembe 

veszi a szülő iskolá-

zottságát a terminoló-

giák alkalmazása tekin-

tetében). 

Kommunikációja 

tervezett, szerve-

zett, igazodik a 

kommunikációs 

körülményekhez és 

gondozási, nevelési, 

fejlesztési helyze-

tekhez. Ellátottjai-

val bensőséges, 

egyértelmű, nyílt 

kommunikációt 

folytat, a gyermeki 

személyiség tiszte-

letét mindig szem 

előtt tartva, pl. fo-

gyatékos tanulók 

esetében a rövid, 

egyértelmű kom-

munikációs eleme-

ket részesíti előny-

ben.  

 

 

 

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy ter-

vezett kommunikációja 

hogyan igazodott a család-

látogatás szakmai szituáci-

ójához, hogyan tudta meg-

valósítani a korrekt, az 

ellátottak és családjaik 

számára is pontosan érthe-

tő, ugyanakkor a pedagó-

giai, nevelési, szakmai 

céloknak megfelelő kom-

munikációt. 

Kommunikációja a 

kijelölt céloknak 

megfelelő. Az ellá-

tottakkal, családjai-

val való kommuni-

kációja korrekt, 

őszinte és empatikus. 

(Figyelembe veszi a 

szülő iskolázottságát 

a terminológiák al-

kalmazása tekinteté-

ben.) 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy munkája végzése 

során kommunikációja 

tervezett, szervezett, 

igazodik a kommuni-

kációs körülmények-

hez és diagnosztikai, 

fejlesztési, illetve terá-

piás helyzetekhez. El-

látottjaival bensőséges, 

egyértelmű, nyílt 

kommunikációt folytat 

a gyermekszemélyiség 

tiszteletét mindig szem 

előtt tartva. Különle-

ges, illetve speciális 

szükségletű ellátottak 

esetében a megfelelő 

kommunikációs ele-

meket részesíti előny-

ben.  
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7.10. Tudatosan támo-

gatja az ellátottak, 

családjaik egyéni 

és egymás közötti 

kommunikációjá-

nak fejlődését. 

A dokumentumokban 

tükröződik, hogy kö-

vetkezetesen fejleszti 

az ellátottak egyéni és 

csoportos kommuniká-

cióját, ösztönözve őket 

a kulturált magatartás-

ra. A "Semmit rólunk 

nélkülünk" elv szelle-

mében tervezi és fej-

leszti ellátottjai kom-

munikációját, önérvé-

nyesítő magatartásának 

kialakulását.  

 A foglalkozáson 

folyamatos az érté-

kelés és a visszajel-

zés. Az ellátottak 

pozitív kommuni-

kációját megerősíti, 

a negatívakat javít-

ja, módosítja. Pl. 

foglalkozásain al-

kalmazza a 

"beszélgetőkört", az 

egymás meghallga-

tására való képes-

ség fejlesztésének 

módszerét.  

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogyan 

segítette a családlátogatás 

alkalmával az ellátottak, 

családjaik egyéni és egy-

más közötti kommunikáci-

ójának fejlődését, milyen 

módszerekkel erősítette 

pozitív kommunikációju-

kat, korrigálta a negatíva-

kat, fejlesztette az egymás 

meghallgatására való ké-

pességüket. 

Diagnosztikai, fej-

lesztési, illetve terá-

piás munkája során 

következetesen fej-

leszti az ellátottak és 

családjaik kommu-

nikációját, ösztönöz-

ve őket a kulturált 

magatartásra.  

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy munkája végzése 

során az ellátottak po-

zitív kommunikációját 

megerősíti, a negatíva-

kat visszajelzi, javítja, 

módosítja. Amennyi-

ben releváns, alkal-

mazza a 

"beszélgetőkört", az 

egymás meghallgatásá-

ra való képesség fej-

lesztésének módszerét. 

Dramatikus elemeket, 

szerepjátékokat, szitu-

ációs játékokat alkal-

maz nemcsak az isme-

retelsajátítás, konflik-

tuskezelés, hanem a 

szociális szerepek gya-

korlására is. 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Indikátorok 

Nevelő, szakoktató 
Nevelőszülői tanácsadó, 

utógondozó 

Pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpe-

dagógus, családgondozó 

Az e-portfólió alapján 
A foglalkozásláto-

gatás alapján 

Az értékelési interjú alap-

ján 

Az e-portfólió alap-

ján 

Az értékelési interjú 

alapján 

8.1. Tisztában van 

szakmai felkészült-

ségével, személyi-

ségének sajátossá-

gaival, és képes 

alkalmazkodni a 

szerepelvárások-

hoz. 

Szakmai ismereteit és 

képességbeli tudását 

helyesen alkalmazza 

feladatköreiben. Reális 

önismerettel és önazo-

nossággal rendelkezik, 

az általa összeállított e-

portfólió tükrözi sze-

mélyiségének e voná-

sait is.  

Kompetenciáit tu-

datosan és magabiz-

tosan alkalmazza, 

fejleszti a foglalko-

zásokon is. A fog-

lalkozást a szerep-

elvárásoknak meg-

felelően vezeti, ké-

pes reagálni a várat-

lan helyzetekre, a 

tapasztaltakra a 

későbbiekben képes 

reflektálni. 

Az értékelési interjú során 

számot ad szakmai tudásá-

ról, felkészültségéről, a 

nevelőszülői tanácsadó-

val/utógondozóval szem-

ben támasztott szerepelvá-

rásokról, ezeknek való 

megfeleléséről. 

Szakmai ismereteit 

és képességbeli tu-

dását helyesen al-

kalmazza feladatkö-

reiben. Reális önis-

merettel és önazo-

nossággal rendelke-

zik, az általa összeál-

lított e-portfólió tük-

rözi személyiségé-

nek e vonásait is. 

Ismeri és alkalmazza 

lelki egészségének 

megőrzési módját. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás munkája során a 

kompetenciáit tudato-

san alkalmazza, fej-

leszti. 

8.2. Saját szakmai, pe-

dagógiai gyakorla-

tát folyamatosan 

elemzi és fejleszti. 

Tervező, megvalósító 

tevékenységeire önsza-

bályozó céllal reflektál. 

Önreflexiói számot 

adnak szakmai fejlődé-

sének igényéről. 

 

A foglalkozás pe-

dagógiai és logikai 

elemeinek tervezé-

sét, célkitűzéseit 

érzékelteti, megha-

tározza. Ellátottjai 

eredményeit saját 

munkája hatékony-

ságának elemzésére 

is alkalmazza. Az 

ellátottak reakcióira 

reflektíven reagál, 

Az értékelési interjú során 

és önreflexiójában tetten 

érhető szakmai tevékeny-

ségének elemzése, a szak-

mai fejlődés igénye. 

Tervező, megvalósí-

tó tevékenységeire 

önszabályozó céllal 

reflektál. Önreflexiói 

számot adnak szak-

mai fejlődésének 

igényéről. 

 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja 

tevékenységei szakmai 

és logikai elemeinek 

tervezését, célkitűzése-

inek meghatározási 

módját. Ellátottjai 

eredményeit saját 

munkája hatékonysá-

gának elemzésére is 

alkalmazza. Az ellátot-

tak reakcióira reflektí-
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keresi a hatéko-

nyabb módszereket, 

eljárásokat. 

ven reagál. 

8.3. Kommunikációját 

tudatosan fejleszti. 

Dokumentumaiban 

tükröződik, hogy 

kommunikációját a 

céloknak és az inter-

perszonális kapcsola-

toknak megfelelően 

fejleszti. Munkája so-

rán mindig a helyzet-

nek és a résztvevők 

sajátosságainak megfe-

lelő kommunikációs 

elemeket alkalmaz. Az 

e-portfólió dokumen-

tumai szakszerű és 

adekvát terminológiát 

tartalmaznak.  

A foglalkozásain 

tudatos kommuni-

kációt valósít meg. 

Nyíltan kommuni-

kál, instrukciói egy-

értelműek. Kulturált 

beszédmódjával 

például szolgál ellá-

tottjai számára.  

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy a 

korábbi családlátogatások 

tapasztalataira építve ho-

gyan törekszik kommuni-

kációja tudatos fejlesztésé-

re a hatékony szakmai 

munka érdekében, értékeli 

eredményessége, esetleges 

kudarcai okait. 

Kommunikációját a 

céloknak és az inter-

perszonális kapcso-

latoknak megfelelő-

en fejleszti. Munkája 

során a megfelelő 

kommunikációs 

elemeket, techniká-

kat alkalmazza az 

ellátottakkal. Írásbeli 

munkái szakszerű és 

adekvát terminológi-

át tartalmaznak.  

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás munkája során tuda-

tos kommunikációt 

valósít meg: nyíltan 

kommunikál, instruk-

ciói egyértelműek. 

Kulturált beszédmód-

jával például szolgál 

ellátottjai számára. 

Motivációs elemként, 

figyelemterelésként 

nem tartózkodik a hu-

moros megnyilvánulá-

soktól sem. 

8.4. Rendszeresen tájé-

kozódik a szakterü-

letét érintő tudo-

mányokra vonatko-

zó legújabb ered-

ményekről, hasz-

nálja a továbbkép-

zési lehetőségeket. 

Szakirányú továbbkép-

zéseken részt vesz, 

autodidakta módon is 

fejleszti tudását. Lehe-

tőségeihez mérten ki-

használja a továbbkép-

zések kínálta lehetősé-

geket. Szervezeti tanu-

lás keretében megoszt-

ja új szakmai informá-

cióit munkatársaival. 

A foglalkozások 

tükrözik a témához 

tartozó aktuális, 

legújabb szaktudo-

mányos és mód-

szertani ismereteit. 

Gyakorlatában al-

kalmazza az újon-

nan elsajátított el-

méleti ismereteket, 

módszereket. 

Az értékelési interjú al-

kalmával beszámol arról, 

hogyan építi be szakmai 

gyakorlatába a szakterüle-

tét érintő tudományos 

eredményeket, reflektál 

arra, milyen új módszerta-

ni ismeretekre, készségek-

re lenne szüksége eredmé-

nyes munkavégzése érde-

kében, milyen továbbkép-

zési lehetőségekről tájéko-

zódott e tekintetben. 

Szakirányú tovább-

képzéseken részt 

vesz, autodidakta 

módon is fejleszti 

tudását. Lehetősége-

ihez mérten kihasz-

nálja a továbbképzé-

sek kínálta lehetősé-

geket. Szervezeti 

tanulás keretében 

megosztja új szak-

mai információit 

munkatársaival. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás munkájában megje-

lennek a témához tar-

tozó aktuális, legújabb 

szaktudományos és 

módszertani ismeretei.  
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8.5. Munkájában al-

kalmaz új módsze-

reket, tudományos 

eredményeket. 

A legújabb tudomá-

nyos eredményeket 

napi gyakorlatával és 

az intézmény szakmai 

programjával össz-

hangban alkalmazza. 

Módszertani fejleszté-

sek terén tájékozott. 

A foglalkozás során 

változatos módsze-

reket alkalmaz, új 

módszereket is ki-

próbál, ezek haté-

konyságára reflek-

tál. Az elmélet és a 

gyakorlat szerves 

egységben jelenik 

meg a foglalkozá-

sokon. 

Az értékelési interjú al-

kalmával beszámol arról, 

milyen új módszereket 

alkalmazott a családlátoga-

tás során az adott ellátot-

tal, családjaival kapcsolat-

ban, ezek hatékonyságára 

elemzően reflektál. 

A legújabb tudomá-

nyos eredményeket 

összhangban alkal-

mazza napi gyakor-

latával. Módszertani, 

mérési-értékelési és 

szervezési fejleszté-

sek terén tájékozott. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás tevékenységében az 

elmélet és a gyakorlat 

szerves egységben 

jelenik meg. 

8.6. Rendszeresen tájé-

kozódik a digitális 

szakmai fejleszté-

sek legújabb ered-

ményeiről, konst-

ruktívan szemléli 

felhasználhatósá-

gukat. 

Dokumentumaiban 

tetten érhető, hogy fel-

használói szinten min-

dennapi gyakorlatában 

és tudásmegosztásában 

is készségszinten al-

kalmazza az infokom-

munikációs elemeket. 

Szakmai ismereteit 

online módon is bővíti.  

Az infokommuni-

kációs elemeket a 

témának, szakmai 

felkészültségének 

és a körülmények-

nek megfelelően 

használja. 

Reflektál arra, hogy mun-

kájában milyen szakmai 

digitális fejlesztéseket al-

kalmaz, pl. a nevelőszülők 

képzése, továbbképzése 

vagy ismeretterjesztés te-

rületén. 

Felhasználói szinten 

mindennapi gyakor-

latában és tudás-

megosztásában is 

készségszinten al-

kalmazza az IKT-

elemeket. Szakmai 

ismereteit online 

módon is bővíti. Ér-

zékszervi fogyatékos 

ellátottak esetében 

speciálisan akadály-

mentesített digitális 

tananyagokat szelek-

tál. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy diagnosztikai, 

fejlesztő, illetve terápi-

ás tevékenységében az 

IKT-eszközöket a té-

mának, szakmai felké-

szültségének és a kö-

rülményeknek megfe-

lelően használja. 

8.7. Élő szakmai kap-

csolatrendszert 

alakít ki az intéz-

ményen kívül is. 

Szakmai kérdésekről 

rendszeresen konzultál 

a kollégáival, társin-

tézmények szakembe-

reivel. Élő kapcsolatot 

tart szakmai, társadalmi 

és civil szervezetekkel.  

A más szakembe-

rektől kapott szak-

mai információkat 

folyamatosan, tuda-

tosan alkalmazza a 

foglalkozásokon, a 

foglalkozás tervezé-

Az értékelési interjú során 

beszámol szakmai kapcso-

latrendszere működtetésé-

ről, a szűkebb és tágabb 

szakmai kapcsolatrend-

szerben rejlő erőforrások 

felhasználásáról. 

Szakmai kérdésekről 

rendszeresen konzul-

tál a kollégáival. 

Intézménye falain túl 

is élő kapcsolatot tart 

szakmai, társadalmi 

és civil szervezetek-

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy a kollégáktól 

kapott szakmai infor-

mációkat folyamato-

san, tudatosan alkal-

mazza a munkájában 
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se során épít ezekre. kel.  is. 

8.8. Részt vesz intéz-

ményi innováció-

ban, pályázatok-

ban, kutatásban. 

A lehetőségeknek meg-

felelően vesz részt in-

tézményi innováció-

ban, pályázatokban, 

fejlesztésekben, támo-

gatja az új, illetve pá-

lyakezdő kollégák be-

kapcsolódását ezekbe a 

munkálatokba. 

A foglalkozásokon 

megjelennek az 

intézményi és 

egyéni innováció 

eredményei, reflek-

tál ezek adaptálha-

tóságára.  

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy mi-

lyen intézményi, szakmai 

innovációban, pályázatban 

vállalt szerepet, tapasztala-

tait hogyan tudta szakmai 

gyakorlatában hasznosíta-

ni, illetve továbbadni pl. a 

nevelőszülők számára. 

A lehetőségeknek 

megfelelően vesz 

részt intézményi 

innovációban, pályá-

zatokban, fejleszté-

sekben, támogatja az 

új, illetve pályakez-

dő kollégák bekap-

csolódását ezekbe a 

munkálatokba. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy a tevékenységé-

ben – előzetesen meg-

szervezett tájékoztatás 

és engedélyeztetés után 

– kutatómunkát végez, 

kipróbálja az intézmé-

nyi és egyéni innová-

ciókat, adaptálja az 

eredményeket.  

8.9. Aktív résztvevője 

az online megvaló-

suló szakmai 

együttműködések-

nek. 

Részt vesz szűkebb és 

tágabb online szakmai 

együttműködésekben. 

Az online szakmai 

közösségek ered-

ményeit alkalmazza 

ellátottjai körében. 

Az értékelési interjú során 

beszámol arról, hogy mi-

lyen módon tud részt venni 

szűkebb és tágabb online 

szakmai együttműködé-

sekben, ezek eredményeit 

miként tudja alkalmazni 

saját munkájában. 

Részt vesz szűkebb 

és tágabb online 

szakmai együttmű-

ködésekben. 

Az interjú során példák 

segítségével bemutatja, 

hogy munkájában az 

online szakmai közös-

ségek eredményeit 

alkalmazza az ellátot-

tak körében. 

 

 

 

 


