
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Élő idegen nyelv

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik.

A portfólió célnyelven benyújtott dokumentumainak nyelvhelyessége 

kifogástalan. A dokumentumokban a nyelvi jelenségeket a szaktudománynak 

megfelelően mutatja be. 

Képes a célnyelv gördülékeny, helyes, a mindenkori szituációba illő 

használatára. A nyelvi jelenségeket a szaktudománynak megfelelően 

tárgyalja. 

1.2.   
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással.

A benyújtott dokumentumokból (pl. tématerv, óraterv) kiderül, hogy 

készségfejlesztési technikái megfelelnek a korszerű nyelvtanítás 

módszertani elvárásainak. A nyelvi jelenségeket a szakmódszertan 

elvárásainak megfelelő mélységben, kontextusban és szituációban  mutatja 

be. Ismeri az adott nyelvi jelenség tanulása során a magyar anyanyelvűek 

esetében felmerülő jellegzetes problémákat, félreértéseket, hibákat, és ezek 

tudatos kiküszöbölésére törekszik, ezeket terveiben is jelzi.

Készségfejlesztési technikái megfelelnek a korszerű nyelvtanítás 

módszertani elvárásainak. A nyelvi jelenségeket a szakmódszertan 

elvárásainak megfelelő mélységben, kontextusban és szituációban  mutatja 

be. Szaktárgyi és szakmódszertani tudása és nyelvi szintje képessé teszi arra, 

hogy a célnyelven vezesse az órát, és a célnyelven magyarázza meg a nyelvi 

jelenségeket is. Ismeri a tanulók jellegzetes szóbeli és írásbeli nyelvi hibáit, 

előrelátóan azok megelőzésére törekszik. Változatos, kooperatív módszerek 

használatára törekszik, például párbeszédek alkotásánál, ötletgyűjtésnél vagy 

véleménynyilvánításnál gyakori a csoportos- vagy pármunka.

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes.

A dokumentumokban következetesen és megfelelően alkalmazza a  

célnyelvi és magyar nyelvi szakterminológiát egyaránt. 

A nyelvi jelenségek bemutatása során nem bonyolódik hosszú nyelvtani 

magyarázatokba. A nyelvtani fogalmakat pontosan és következetesen 

használja.  

1.4.   
Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a 

szaktárgyi koncentrációt). 

A benyújtott téma-, óra- és foglalkozástervek és a tanulói munkák 

alátámasztják, hogy a pedagógus törekszik a tantárgyi koncentrációra, 

például projektmunka készíttetése során. (Például egy Londont bemutató 

projektmunka készítésénél támaszkodik a tanulók földrajzi, történelmi és 

művészettörténeti ismereteire.)   

Él a lehetőséggel, hogy az idegen nyelv tanítása különösen nagy lehetőséget 

biztosít az összes többi tantárggyal való koncentrációra. (Pl. egy Londont 

bemutató projektmunka készítésénél bekapcsolja a földrajzi, történelmi és 

művészettörténeti ismereteket stb.) 

1.5.   
A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett 

tudására.

A benyújtott tématerv, óratervek/foglalkozástervek alátámasztják, hogy a 

pedagógus épít a tanulók iskolán kívül szerzett nyelvi tudására, 

tapasztalataira, például arra, amit Nagy-Britannia földrajzáról tudnak, vagy 

az interneten szerzett nyelvtudásukra,  utazás közben szerzett kulturális és 

nyelvi tapasztalataikra.

Tudja és épít arra, hogy különösen a beszéd- és íráskészséget fejlesztő 

gyakorlatok sikere döntően attól függ, hogy körültekintően vette-e 

figyelembe a tanulók más forrásból szerzett tudását, tapasztalatát és 

ismereteit (pl. egy 9. évfolyamos nyelvi csoporttal nem tervez olyan 

pármunkát, amelynek a témája a különböző nemzetek konyhaművészetének 

összevetése, hiszen a tanulók nem rendelkeznek ilyen jellegű tapasztalattal). 

Bátorítja a más forrásból származó információgyűjtést, tájékozódást, 

autentikus anyagokkal való ismerkedést. Kritikus forrásválasztásra ösztönöz.

Indikátorok

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k: "Angol nyelvtudás, nyelvhasználat terén magas, legalább C1 szintű, használható nyelvtudással, interkulturális kommunikatív kompetenciákkal rendelkezik. Képes az angol nyelv gördülékeny, helyes, magabiztos, a 

mindenkori kontextusba illő használatára. Ismeri a beszélt és írott angol nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori nyelvhasználat kontextusának megfelelően képes hatékonyan alkalmazni. Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikai-

fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintű jellemzőit és ezek összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógiai tevékenysége során helyesen, a kontextushoz 

illően alkalmazni. A célnyelvi kultúrák közvetítése terén ismeri az angol nyelvű kultúrákat, azok hasonlóságait és különbségeit, képes a kultúrák közötti közvetítésre, az interkulturális kompetencia fejlesztésére. Ismeri az angol nyelvű 

kultúrák jellemző szellemi és művészeti irányzatait, megjelenési formáit, műveit, azokat képes saját maga, illetve diákjai fejlesztésére hatékonyan, motiválóan, nyelvtanítás céljára alkalmazni (angol nyelvű, brit, amerikai, ausztrál, ír, 

kanadai, skót stb. kultúrák, kortárs irodalmi, képzőművészeti, filmes, zenei művek, trendek). Képes a kortárs irodalmi műveket, a célnyelvi kultúra egyéb megjelenési formáit, az ezekről szóló szakirodalmat kritikusan, valamint értően 

áttekinteni, értelmezni, az irodalmi és kulturális trendekben elhelyezni. Szaktudományi, szakmódszertani tudás terén ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti 

pragmatika alapjait; tudását a nyelvtanítás során képes alkalmazni. Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait, képes tudását nyelvtanulással, nyelvtanítással kapcsolatos tevékenységek során alkalmazni. Ismeri az első, 

második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, illetve az elméleti kérdésekről szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és adni. Ismeri az 

egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor, nyelvi szorongás, tanulási stílusok, stratégiák, a köztes nyelv)."

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
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1.6.   
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.

A benyújtott tématervek, óratervek és reflexiók alátámasztják, hogy a 

pedagógus ismeri az idegen nyelv tanítása-tanulása céljából rendelkezésre 

álló hagyományos és digitális tananyagokat, eszközöket, és képes azokból a 

céljainak megfelelően, kritikusan válogatni. 

Ösztönzi a tanulókat az informatikai ismereteknek a nyelv tanulása során 

való felhasználására. Szemléltetése változatos, hagyományos és digitális 

eszközöket magabiztosan, céljainak megfelelően  használ.

1.7.   
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket alkalmaz.

A benyújtott tématervek, óratervek és a kapcsolódó reflexiók alátámasztják, 

hogy a pedagógus óráin tudatosan törekszik a módszertani változatosságra, 

anélkül, hogy ez a törekvése öncélúvá válna. Például az óra során változatos 

írásbeli és szóbeli feladatsorral segíti az új nyelvi struktúra elsajátítását. 

Kiaknázza, hogy az élő idegen nyelv tanítása különösen alkalmas a 

tevékenységek, a munkaformák és az alkalmazott taneszközök változatos 

használatára (pl. egy nehezebb hallásértési feladatot kérdések alapján párban 

megbeszélhetnek, majd újra meghallgatják a felvételt, és egyúttal 

olvashatják is a szöveget). 

1.8.  . Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.

A benyújtott dokumentumok és a kapcsolódó reflexiók alátámasztják, hogy 

elsősorban a kommunikatív készségek fejlesztését tartja szem előtt, és olyan 

feladatokat ad, amelyekben a tanulónak valós szituációban kell a nyelvet 

használnia (pl. olyan szóbeli vagy írásbeli vitafeladatot ad, amelyben a 

tanulónak a szövegkohéziós elemeket - pl. Firstly, ... Secondly, ... Finally, ... - 

saját álláspontja megvédése érdekében kell használnia).

Elsősorban a kommunikatív készségek fejlesztését tartja szem előtt, nem a 

nyelvről való tanulást. Igyekszik olyan feladatokat adni, amelyek 

elvégzéséhez a tanulónak valós szituációban kell a nyelvet használnia (pl. 

kutatás az interneten projektmunkához; testvériskolai kapcsolatok ápolása). 

1.9.   
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

A benyújtott dokumentumok bizonyítják, hogy nyelvpedagógusi munkája 

során az  élő idegen nyelv tanításakor elsősorban a nyelvi készségek 

fejlesztésére törekszik, ezért egy nyelvi jelenség bemutatása után olyan 

feladatot ad, amelyben a tanulónak a sikeres kommunikáció érdekében 

használnia kell az adott nyelvtani struktúrát (pl. a nyelvi jelenség 

bemutatása: Present perfect a birtoklást jelentő ’Have’ igével. A feladat: a 

tanuló tudja meg a társától, hogy milyen régi a jelenlegi mobilja, karórája, 

gyűrűje, stb.). Képes a tanulók hétköznapjaiból vett példák segítségével a 

nyelvtanulási folyamatokat előmozdítani. 

Tudja, hogy az élő idegen nyelv tanításakor elsősorban készségeket kell 

fejleszteni, ezért egy nyelvi jelenség bemutatása után olyan feladatot ad, 

amelyben a tanulónak a sikeres kommunikáció érdekében használnia kell az 

adott nyelvtani struktúrát (pl. a nyelvi jelenség bemutatása: Present perfect a 

birtoklást jelentő ’Have’ igével. A feladat: a tanuló tudja meg a társától, 

hogy milyen régi a jelenlegi mobilja, karórája, gyűrűje, stb.). Képes a 

tanulók hétköznapjaiból vett példák segítségével a nyelvtanulási 

folyamatokat előmozdítani. 

1.10.    

       

Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

A benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy a pedagógus tudatosítja 

tanítványaiban az internet használatának veszélyeit, és felhívja a figyelmet 

az idegen nyelvű oldalak használatának veszélyeire, a kritikus nyelvi és 

tartalmi hozzáállásra. Például felhívja a figyelmet arra, hogy egy idegen 

nyelven megfogalmazott cikk esetleg olyan személytől származik, aki a 

nyelvet tanult nyelvként, hibákkal használhatja.

A benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy a pedagógus tudatosítja 

tanítványaiban az internet használatának veszélyeit, és felhívja a figyelmet 

az idegen nyelvű oldalak használatának veszélyeire, a kritikus nyelvi és 

tartalmi hozzáállásra. Például felhívja a figyelmet arra, hogy egy idegen 

nyelven megfogalmazott cikk esetleg olyan személytől származhat, aki a 

nyelvet tanult nyelvként, hibákkal használhatja,vagy aki pl. 

fórumbejegyzések alkalmával nem ügyel a megfelelő helyesírásra, 

központozásra..
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2.1. 
A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe 

veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját.

Meggyőződik arról, hogy a választott idegen nyelvi tankönyvcsomag 

illeszkedik az intézmény pedagógiai programjához. Téma- és óraterveiben 

konkrét célokat határoz meg, pontosan megjelölve, hogy a tanulónak  mit  

kell tudnia és mit kell végrehajtania az óra végére. 

Meggyőződik arról, hogy a választott idegen nyelvi tankönyvcsomag 

illeszkedik az intézmény pedagógiai programjához. Téma- és óraterveiben 

konkrét célokat határoz meg, pontosan megjelölve, hogy a tanulónak  mit  

kell tudnia és mit kell végrehajtania az óra végére. 

2.2. 
Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre 

és órákra bontva is megtervezi.

Tudja, hogy az élő idegen nyelv modern tankönyvei és a hozzájuk tartozó 

tanári kézikönyvek döntő többsége éves szintre, tanulási-tanítási egységekre 

és órákra bontva tervezi meg a feladatot. A benyújtott tervezési 

dokumentumokban ( téma- és óratervek) és a csatolt reflexiókban világossá 

teszi, hol és miben alkalmazkodott a csoport nyelvi szintjéhez, ütemezésben, 

kiegészítő anyagokban, munkaformákban, stb. 

A haladás ütemét és az esetleges kiegészítő anyagokat a csoportja célnyelvi 

szintjéhez igazítja. Épít a korábban megszerzett tudásra, a tanulókban is 

tudatosítja, hogy a tananyag hogyan illeszkedik a tanulási folyamatba.

2.3. 

Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges 

elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori 

sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb.

Képes a tanulók életkorának megfelelő témákon keresztül a nyelvtanulást 

vonzóvá és érdekessé tenni. Figyelembe veszi - különösképpen a beszéd- és 

íráskészséget fejlesztő gyakorlatoknál - a tanulók előzetes tudását és életkori 

sajátosságait (pl. egy 7. évfolyamos csoportnak nem ad olyan írásfeladatot, 

amelyben a tanulónak egy álláshirdetésre kell jelentkeznie hivatalos 

önéletrajz és motivációs levél megírásával). A tervekhez csatolt reflexiókban 

indokolja döntéseit, és ebből kitűnik adaptivitása. 

Képes a tanulók életkorának megfelelő témákon keresztül a nyelvtanulást 

vonzóvá és érdekessé tenni. Figyelembe veszi - különösképpen a beszéd- és 

íráskészséget fejlesztő gyakorlatoknál - a tanulók előzetes tudását és életkori 

sajátosságait. (pl. egy 7. évfolyamos csoportnak nem ad olyan írásfeladatot, 

amelyben a tanulónak egy álláshirdetésre kell jelentkeznie hivatalos 

önéletrajz és motivációs levél megírásával). 

2.4.  Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

A benyújtott tervekből (tématerv, óratervek, foglalkozástervek) és az IKT-

használatát bemutató dokumentumból kitűnik, hogy - ha ezt az iskolai 

feltételek lehetővé teszik - nyelvtanári gyakorlatában használja az IKT-

eszközöket. Reflexiói bizonyítják, hogy az IKT-eszközök használata 

elősegíti az óra céljainak elérését, illetve támogatja a tanulók önálló 

nyelvtanulási tevékenységét.

A digitális és online eszközök használata közben is törekszik arra, hogy a 

nyelvórán a tanári beszéd arányát csökkentse és a tanulói beszéd arányát 

növelje, valamint arra is, hogy a digitális és online eszközök használata a 

tanulói aktivitást elősegítse. 

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

Az óratervekből, foglalkozástervekből és a csatolt reflexiókból kitűnik, hogy 

az órák minden lépésének megvan a funkciója, és minden lépés az óra fő 

céljainak elérését szolgálja. Tudja, hogy az idegen nyelv tanítása döntően 

készségek fejlesztése, ezért majdnem minden órán cél mind a négy készség 

fejlesztése, némileg eltérő hangsúlyokkal.

Tudja, hogy az idegen nyelv tanítása döntően készségek fejlesztése, ezért 

majdnem minden órán cél mind a négy készség fejlesztése, némileg eltérő 

hangsúlyokkal. Tudja, hogy egy adott feladatnak mi a legfőbb célja (pl. egy 

olvasásértési feladatnál a cél az olvasásértési készség fejlesztése, és nem a 

szókincsfejlesztés, ezért nem kell minden szót kiemelni és megtanítani).

2.6.  A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt.

A dokumentumokból kitűnik a tanulóközpontú óraszervezésre, a tanulók 

állandó aktivizálására, bevonására törekvés, például a munkaformák 

megválasztásából, a célnyelvű tanulói beszéd arányának növelésére tett 

lépésekből. 

Törekszik a tanulóközpontúságra, a tanári beszéd arányának csökkentésére, 

a célnyelvű tanulói beszéd arányának növelésére, és a tanuló állandó 

aktivizálására.  

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

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülő kerettantervek szerinti angol szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozását. Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, 

segédanyagokat, oktatástechnikai eszközöket. Képes pedagógiai munkájának megtervezésére a helyi tanterv, a tanmenet, óraterv szintjén. Képes a tanítandó tartalmak meghatározására, strukturálására, logikai felépítésére, a tanulók számára 

szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások, tudáshordozók, valamint a tartalmaknak megfelelő alternatív tanítási módszerek és számonkérési formák megválasztására."

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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2.7.  Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

A dokumentumokból kitűnik, hogy kiaknázza a nyelvórai pár-, csoport- és 

projektmunka adta lehetőségeket úgy, hogy az idegennyelv-tanulás helyes 

stratégiáit a tanulók egymástól megtanulhassák. (Minden csoportban vannak 

olyan tanulók, akik modellként szolgálhatnak a többiek számára, és a 

modellkövetésre talán a legjobb alkalom a pár-, a csoport- és a 

projektmunka.) 

Kiaknázza a nyelvórai pár-, csoport- és projektmunka adta lehetőségeket 

úgy, hogy az idegennyelv-tanulás helyes stratégiáit a tanulók egymástól 

megtanulhassák. (Minden csoportban vannak olyan tanulók, akik modellként 

szolgálhatnak a többiek számára, és a modellkövetésre talán a legjobb 

alkalom a pár-, a csoport- és a projektmunka.) Tudja, hogy kamaszkorban a 

diákok számára nagyon fontos a kortársak véleménye, így alkalmat teremt 

arra, hogy a tanulók elismerhessék, értékelhessék egymás teljesítményét.

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.

A benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy kiaknázza a nyelvórai pár-,  

csoport- és projektmunka adta lehetőségeket a differenciálásra (pl. már az 

óratervében is gondol arra, hogy egy feladat megoldására olyan csoportokat 

alakítson ki, melyben nagyjából azonos képességű tanulók vannak; vagy 

amelyben egy jobb képességű tanuló mellé több kevésbé jó képességű 

tanulót helyezzen, céljainak megfelelően). A tanulók számára adott egyéni 

feladatokban is alkalmazza a differenciálás elvét. 

Kiaknázza a nyelvórai pár-, csoport- és projektmunka adta lehetőségeket a 

differenciálásra (pl. egy feladat megoldására olyan csoportokat alakít ki, 

melyben nagyjából azonos képességű tanulók vannak; vagy amelyben egy 

jobb képességű tanuló mellé több kevésbé jó képességű tanulót helyez).

2.9.  Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.

A benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy képes érdekes és változatos 

feladatokat tervezni, amelyek elősegítik a figyelem folyamatos fenntartását. 

Kiderül, hogy tisztában van azzal, hogy az idegen nyelvi óra különösen 

alkalmas az aktuális témákban rejlő motivációs lehetőségek kiaknázására 

(pl. a tanuló bemutatja az éppen aktuális tévés tehetségkutató verseny egyik 

versenyzőjét). Sok pár-,  csoport- és projektmunkát tervez a tanulók 

aktivizálására (pl. egy pármunkai feladatban, amelyben egymást kell 

meginterjúvolni, mindkét fél végig aktívan vesz részt).

Képes érdekes, változatos tanórák megtartására, a figyelem folyamatos 

fenntartására. Tudja, hogy az idegen nyelvi óra különösen alkalmas az 

aktuális témákban rejlő motivációs lehetőségek kiaknázására (pl. a tanuló 

bemutatja az éppen aktuális tévés tehetségkutató verseny egyik 

versenyzőjét). Kiaknázza a nyelvórai pár-, csoport- és projektmunka adta 

lehetőségeket a tanulók aktivizálására (pl. egy pármunkai feladatban, 

amelyben egymást kell meginterjúvolni, mindkét fél végig aktívan vesz 

részt.)

2.10.    

     

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

Reflexióiból kitűnik, hogy a tervezés közben hozott döntései tudatosak. Ha 

ezt az iskolai feltételek lehetővé teszik, használja a modern 

nyelvkönyvekhez készült digitális taneszközöket. Ismeri és célszerűen 

használja a webes felületeken található (online, digitális) tanítási anyagokat. 

Használja a modern nyelvkönyvekhez készült digitális taneszközöket, ha az 

iskolai feltételek ezt lehetővé teszik. Ismeri és célszerűen használja a webes 

felületeken található (online, digitális) tanítási anyagokat. 

2.11.    

     
Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

 Reflexiójából kitűnik, tisztában van azzal, hogy egy cél megvalósításához 

többféle út is vezethet.

Képes eredeti tervétől az órán rugalmasan eltérni, ha a cél elérése ezt 

kívánja. (pl. Az órán feldogozandó szöveg elsősorban azt a célt szolgálja, 

hogy előkészítsen egy vitát, ugyanakkor  szókincsfejlesztésre is alkalmas. A 

tanár óratervében mindkét célt kitűzte, de az óravezetés közben kiderül, 

hogy az időt rosszul számította ki. A tanárnak döntenie kell, hogy a 

fennmaradó időben melyik célját tudja megvalósítani. Ha a vitakészség 

fejlesztése a fő cél, akkor a szókincsfejlesztő részt ki kell hagynia.)

2.12.    

     
Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja.

Reflexióiból kitűnik, hogy képes elemezni, miért sikerült illetve nem 

sikerült elérnie a kitűzött célokat, és képes a célhoz vezető úton változtatni. 

(pl. Egy hallott szöveg értése feladatnál túl sok megfigyelési szempontot 

adott, és csak egyszer játszotta le a felvételt.  Reflexiójából kiderül,  hogy az 

elő lejátszásnál csak egy vagy két irányító szempontot kellett volna 

kijelölnie, és másodszor is le kellett volna játszania a szöveget újabb 

megfigyelési szempontok megadásával. )
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

3.1. 
Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket.

A benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy jól ismeri a tanulócsoportot, 

és ezt ki is aknázza az érdeklődés fenntartására. Olyan csoportra és 

személyre szabott feladatokat tervez, amelyekről tudja, hogy érdekelni fogja 

a nyelvtanulókat (pl. a feladatok tervezésénél figyelembe veszi, hogy 

csoportja különösen érdeklődik a sport iránt).

Jól ismeri a nyelvtanuló csoportot, és ezt ki is aknázza az érdeklődés 

fenntartására (pl. a feladatok tervezésénél figyelembe veszi, hogy csoportja 

különösen érdeklődik a sport iránt). Képes kellemes, motiváló légkört 

teremteni az osztályban. Tudatosan épít a pár-,  csoport- és projektmunka 

érdeklődésfenntartó erejére.

3.2. 
Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség 

esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.

A benyújtott dokumentumokból kiderülhet, hogy figyelembe veszi a tanulók 

várható fizikai és érzelmi állapotát. Gondol arra, hogy hányadik óra a 

nyelvóra azon a napon, milyen órák előzték meg, és ennek tudatában tervez 

(pl. a tanulók számára előreláthatólag nehezebb napra "könnyebb" órát 

tervez változatos feladattípusokkal és munkaformákkal).

Tudja, hogy az idegen nyelv tanítása különösen alkalmas arra, hogy a tanár 

figyelembe vegye a tanulók fizikai és érzelmi állapotát (pl. egy pénteki 

hetedik órára tervezhet daltanulást; változatos feladattípusokat és 

munkaformákat.)

3.3. 
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden 

tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

A tanulók munkáiban található hibákra adott írásos megjegyzéseiből kiderül, 

tapintatosan javítja a tanulók hibáit. Tudja, melyek azok a tipikus nyelvi 

hibák, amelyeket a magyar nyelvtanulók el szoktak követni, és felkészül az 

ilyen tévesztések korrigálására. A tanulók hibáit a nyelvtanulás természetes 

velejárójának tartja.

Tudatosítja a tanulóban, hogy a kommunikációban a hangsúly az információ 

átadásán és átvételén van, és nem a hibátlan nyelvi megformáltságon, ezért a 

tanulót mondanivalója kifejtése közben lehetőleg nem szakítja félbe, és a 

kommunikációt akadályozó nyelvi hibá(k)ra csak ez után hívja fel 

tapintatosan a tanuló figyelmét. 

3.4. 
A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

A benyújtott dokumentumokból kiderülhet, hogy tudatában van a 

nyelvtanulást támogató környezet fontosságával, és erőfeszítést tesz a 

tanterem legcélszerűbb elrendezésére, - ha ezt az iskolai feltételek lehetővé 

teszik - a modern taneszközök megismerésére és felhasználására. A diákok 

számára alkalomszerűen ad választási lehetőséget.

A tantermet, ha a feltételek megengedik, úgy alakítja ki, hogy a tanulók 

mindig láthassák egymást az idegen nyelvi kommunikáció közben (pl. az 

asztalok U alakú elrendezése), és a nyelvórán gyakran előforduló pár- és 

csoportmunka könnyen kivitelezhető legyen. Ismeri és -lehetőség szerint - 

használja a modern taneszközöket. A diákok számára alkalomszerűen ad 

választási lehetőséget.

3.5. 

Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási 

eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, 

amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a 

letölthető anyagok.

A benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy a tanulók önálló tanulásához 

milyen eszközöket biztosít (pl. megadja a linket ahhoz a webes felülethez, 

amelyen megtalálhatóak az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a 

letölthető anyagok).

A feladott nyelvi gyakorló feladatokhoz kulcsot biztosít, és a problémás 

részeket ellenőrzi órán. 

3.6. 
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

A benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy a választott tankönyvcsomag 

mennyiben segíti a tanulási stratégiák kialakítását, illetve a tanár mit tesz a 

tanulási stratégiák fejlesztéséért (pl. az óratervben jelöli, hogy egy témához 

tartozó szókincset hogyan próbál feldolgozni, illetve rögzíteni, törekedve 

arra, hogy a tanuló kiválaszthassa a számára leginkább megfelelő technikát).

Kiaknázza, hogy az idegen nyelvi óra rendkívül alkalmas arra, hogy a tanuló 

érdeklődési körének megfelelő, személyre szabott feladatokat kapjon, és 

ezáltal autonómiája és önálló tanulási technikái kibontakozhassanak (pl. egy 

labdarúgás iránt érdeklődő tanuló rendszeresen beszámolhat - természetesen 

a célnyelven - arról, hogy kedvenc csapatával mi történt az elmúlt 

időszakban). Tudatosítja a tanulóban, hogy többfajta stratégia is létezik egy 

készség vagy nyelvi elem fejlesztésére (pl. az órán bemutat több technikát is 

a szavak elsajátítására).

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k: "Képes az érdeklődés és figyelem folyamatos fenntartására, az önálló, önszabályozó tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére, megoldására. Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét 

befolyásoló tényezők felmérésére, képes ezekről osztálytermi kutatás során adatokat gyűjteni, azokat kritikusan, értően elemezni, értelmezni, a diákok fejlődése érdekében osztálytermi gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli 

kifejezőképesség jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására, javítására. Felkészült a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra. Képes a tanulók tanórai, tanórán 

kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására. Felkészült a közéletből, a helyi társadalomból és a tanulók hétköznapjaiból vett példák, problémák beemelésére a tanítási-tanulási folyamatba, valamint azok célnyelven való 

reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az informatikai ismereteknek a nyelv tanulása során való felhasználására."

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Élő idegen nyelv

3.7. 
Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra.

A lassabban haladó tanulók számára a hallott szöveg írásos változatát is 

kiadja az otthoni felkészülés megkönnyítéséhez (a hallott szöveg 

feldolgozása után) vagy a gyengébb helyesírású tanulók írásbeli munkáit a 

többiekénél gyakrabban ellenőrzi. Felhívja a figyelmet a könnyen 

összecserélhető szavakra.

3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás 

igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a 

tanulás folyamatában.

A dokumentumokból kiderülhet, hogy ösztönzi a tanulókat, hogy az 

interneten található információkhoz a célnyelven jussanak hozzá, és ehhez 

feladatokat ad (pl. egy célnyelvű prezentáció megtartása a napszemüveg 

kialakulásáról és térhódításáról).

Ösztönzi a tanulókat, hogy az interneten található információkhoz a 

célnyelven jussanak hozzá, és ehhez feladatokat ad (pl. egy célnyelvű 

prezentáció megtartása a napszemüveg kialakulásáról és térhódításáról).
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Élő idegen nyelv

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

4.1.  Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.

Óravázlatában jelöli a nevelési célt is, ha erre a téma lehetőséget ad. 

(Például a családi ünnepek témakörének feldolgozása - születésnap, 

karácsony - közben megvitatják, nem okvetlenül az a jó ajándék, amelyik 

sokba kerül, hanem az, amelyik igazán személyes. Itt a  nevelési cél a 

másokra való odafigyelés és tapintat.) 

Az idegen nyelv tanítása során is törekszik értékközvetítő tevékenységre, 

például toleranciára nevel. (Egy olvasmányt például, amely a különböző 

kultúrák eltérő szokásait mutatja be - a britek általában mosolyognak, ha 

kérnek valamit; az oroszok általában nem - kiaknázza arra, hogy a tanuló 

vegye figyelembe, léteznek az általa megszokott viselkedésformáktól eltérő 

viselkedésformák is, és ne alkosson megalapozatlanul negatív véleményt egy 

más kultúrkörhöz tartozó emberről.)

4.2. 
A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, 

sokoldalúan tárja fel.

Tudja és ki is aknázza, hogy az idegen nyelvi órán gyakori pár- 

csoportmunka közben a tanulói személyiség olyan vonásait is megfigyelheti 

és feltárhatja, amelyek a frontális óraszervezés keretei között többnyire 

rejtve maradnak.   

4.3.  A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli.
Például dicsérettel illeti az órán általában hallgatag, visszahúzódó tanulót, 

aki rövid hozzászólásával elősegítette az óra menetét. 

4.4. 
A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik.

Az idegen nyelv tanulásának folyamatában törekszik arra, hogy a tanulóknak 

olyan tevékenységi, aktivitási lehetőségeket biztosítson, amelyek során 

képes segíteni teljes személyiségük kialakulását és autonómiájuk 

kibontakoztatását (például projektmunka).

Az idegen nyelv tanulásának folyamatában törekszik arra, hogy  a 

tanulóknak olyan tevékenységi, aktivitási lehetőségeket biztosítson, amelyek 

során képes segíteni teljes személyiségük kialakulását és autonómiájuk 

kibontakoztatását (például projektmunka). 

4.5. 
Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes 

számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is 

valósítja.

Hosszú távú fejlesztési tervet dolgoz ki és valósít meg a kiváló képességű 

nyelvtanulók tehetségének kibontakoztatására, illetve a kevésbé tehetséges 

tanulók felzárkóztatására.

Az óramegbeszélésből kiderülhet, hogy hosszú távú fejlesztési tervet dolgoz 

ki és valósít meg a kiváló képességű nyelvtanulók tehetségének 

kibontakoztatására, illetve a kevésbé tehetséges tanulók felzárkóztatására.

4.7. 
Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók 

egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.

Tématervéből, óraterveiből és a reflexiókból kiderül, hogy tudatosan állítja 

össze a pár-, csoport- és projektmunka résztvevőit annak érdekében, hogy a 

tanulók a lehető legjobban egészítsék ki egymást és segítsék egymást egy 

feladat elvégzése érdekében. Egyéni nyelvtanulói feladatokat is 

differenciáltan ad. 

Tudatosan állítja össze a pár-, csoport- és projektmunka résztvevőit annak 

érdekében, hogy a tanulók a lehető legjobban egészítsék ki egymást, és 

segítsék egymást egy feladat elvégzése érdekében.  Egyéni nyelvtanulói 

feladatokat is differenciáltan ad. 

4.8. 
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk.

Tudja, melyek azok a tipikus hibák, amelyek előre láthatóak, ezek 

korrigálására felkészül (pl. számít arra, hogy a tanuló a magyar nyelv hatása 

miatt az 'Autóval jöttem' mondatot hibásan fogja mondani: 'I came with car'. 

Helyesen: 'I came by car.').

Tudja, hogy a nyelvórán a tanári tapintat kiemelten fontos, hiszen a tanuló 

egy számára ismeretlen nyelven próbálja meg kifejezni érzéseit és 

gondolatait, ezért rendkívül védtelen és sérülékeny. A hibázást a 

nyelvtanulási folyamat részeként és nagy tapintattal kezeli. Több hibajavítási 

módszert ismer, és azokat a helyzetnek megfelelően használja.  

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Szaktárgyi KKK-k: "Képes a kiemelkedő eredményeket elérő tanulókat bevonni tehetséggondozó munkájába, versenyekre felkészíteni, a felzárkóztatásra szorulókat tanórán kívül is támogatni. Képes a tanulók érdeklődésének, életkorának, 

nyelvtudásának, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelő tananyagokat és módszereket eredményesen alkalmazni. Képes személyiségével, attitűdjével jó példát mutatni a nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű tanulók 

integrálására, nyelvtanulásuk előmozdítására, támogatására."

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Élő idegen nyelv

4.9. 
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli.

 A könnyebb feladatoktól halad a nehezebb felé, és a könnyebb feladatok 

megoldására, ellenőrzésére olyan tanulót szólít fel, aki számára ez sikert 

jelenthet, míg a tehetségesebbeknek szintjükhöz illeszkedő feladatot ad.  

4.10.    

     

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Élő idegen nyelv

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

5.1.  Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.

A benyújtott dokumentumokból kiderülhet, tudja, hogy az idegen nyelvi 

órán a biztonságos, elfogadó légkör megteremtése kiemelten fontos, mert a 

tanulók egy számukra ismeretlen nyelven próbálják meg kifejezni érzéseiket 

és megfogalmazni véleményüket, ezért rendkívül védtelenek és 

sérülékenyek. Kiderülhet az is, milyen lépéseket tesz ennek megvalósítása 

érdekében. 

Tudja, hogy az idegen nyelvi órán a biztonság és az elfogadó légkör 

megteremtése kiemelten fontos, mert a tanulók egy számukra ismeretlen 

nyelven próbálják meg kifejezni érzéseiket és megfogalmazni véleményüket, 

ezért rendkívül védtelenek és sérülékenyek. Óráján tesz is ennek a légkörnek 

a megteremtéséért, például azáltal, hogy a hibázást a nyelvtanulási folyamat 

részeként kezeli. Több hibajavítási módszert ismer, és azokat nagy 

tapintattal, a helyzetnek megfelelően használja. 

5.2.  Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

Az óratervében - ha erre az adott téma vagy feladat lehetőséget biztosít - 

nevelési célként határozza meg egymás elfogadását és tiszteletét (pl. egy órai 

célnyelvi vitafeladatot tudatosan kiaknáz ennek a pedagógiai célnak az 

eléréséhez). 

Tudja és kiaknázza, hogy a nyelvórán gyakorta előforduló vitafeladatok arra 

nevelik a tanulókat, hogy fogadják el egymás véleményét, és tiszteljék 

egymást. 

5.3. 
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

A benyújtott dokumentumokból - például a tanulói munkákból - kiderülhet, 

hogy a nyelvórán lehetőséget biztosít a tanulók kulturális, társadalmi  

hátterének bemutatására és azok tiszteletére neveli őket.

Az órán vagy az óramegbeszélésen kiderülhet, hogy a nyelvórán  

lehetőséget biztosít a tanulók kulturális, társadalmi  hátterének bemutatására 

és azok tiszteletére neveli őket.

5.4. 
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.

A tématervből, óratervből, tanulói munkákból stb. kiderül, hogy a pár-, 

csoport- és projektmunka a nyelvórán gyakran alkalmazott munkamódszer, 

mellyel a tanulók együttműködési készségét folyamatosan fejleszti. 

Kiaknázza a kommunikatív nyelvoktatás munkaformáiban (pár-, csoport- és 

projektmunka) rejlő közösségteremtő és integrációs lehetőségeket, és ezt a 

nyelvtanítás hatékonyságának növelésére is felhasználja. Közösségfejlesztő 

tevékenységeket kezdeményez, szervez,  és azokban részt vesz (pl. 

Halloween party, Christmas party). 

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel.

A portfólióban bemutathatja többek között a csoporttal közösen kialakított 

és elfogadott viselkedési szabályokat, az ún. classroom code-ot, mely a 

viselkedéstől a házi feladatig több szempontra kiterjed, célja a konfliktusok 

megelőzése.

Következetesen betartatja a kialakított szabályokat, például nem engedi 

csúfolódó bírálat megjelenést hibázás esetén. 

5.6. 
A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli.

5.7. 
A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a 

tanulók vitakultúráját

A dokumentumokból kiderülhet, hogy tudja és kiaknázza, hogy a célnyelvű 

vitafeladatoknál egyrészt a tanulók nyelvi készségeit fejleszti, másrészt arra 

neveli a tanulókat, hogy fogadják el egymás véleményét, és tiszteljék 

egymást.  

Tudja és kiaknázza, hogy a célnyelvű vitafeladatoknál egyrészt a tanulók 

nyelvi készségeit fejleszti, másrészt arra neveli a tanulókat, hogy fogadják el 

egymás véleményét, és tiszteljék egymást.  

5.8. 
Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, 

nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.

Óravázlatában, ha erre a téma lehetőséget ad, nevelési célként jelöli meg az 

önzetlen segítségnyújtást, a társadalmi érzékenységet, és más kultúrák 

elfogadását. (pl. Hogyan tudják a tanulók segíteni a hajléktalanokat? Milyen 

szociális munka felelne meg leginkább az egyéniségüknek? Mennyire 

érvényesül nálunk a brit kultúrára jellemző fairplay-szabály? stb.)

Kiaknázza, hogy az idegen nyelv tanítása különösen alkalmas arra, hogy a 

miénktől eltérő kultúrák iránt is tiszteletet ébresszen, és toleranciára 

neveljen.

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

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

osztályfőnöki tevékenység
Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri az osztályközösség szociometriáját, kellő tapintattal kezeli az érzékeny tanulókat. Képes a különböző munkaformák nyújtotta lehetőségeket (pár-, csoport-, projektmunka) a nyelvtanítás hatékonyságának 

növelésére kiaknázni. Képes a tanulók közötti kooperáció előmozdítására. Közösségfejlesztő tevékenységeket generál és azokban részt vesz. Képes projekttevékenységekben a csoportok közös munkája során feltárni és fejleszteni a csoport 

kohézióját. Nemzetközi projektek segítségével személyes tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít tanítványai számára más kultúrákról; a projektek keretében képes fejleszteni  a csoportok más kultúrákkal kapcsolatos attitűdjeit. Törekszik 

arra, hogy idegen kultúrák sokféleségének bemutatása révén toleranciára és nyitottságra nevelje tanulóit."
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Élő idegen nyelv

5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz 

létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a 

digitális eszközök funkcionális használatának terén.

Portfóliójában utalást találunk arra, hogy digitális eszközöket is használ 

munkájában, melyek által kapcsolatokat teremt és ápol; tanítványait arra 

ösztönzi, hogy a célnyelvet használva a tanulók hozzanak létre más országok 

tanulóival online közösségeket, és ebben támogatja is őket. 

Például az etwinning felületen projektmunkát valósít meg. 

5.10.     Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Élő idegen nyelv

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának 

ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni.

A portfólióban bemutatott dokumentumokban nyomon követhetők a nyelvi 

szintnek megfelelő követelmények és azok következetes értékelése. 

Olyan követelményeket támaszt a tanulók felé, amelyek megfelelnek a 

tantervi követelményeknek, és amelyek a tanulók életkorához és nyelvi 

szintjéhez illeszthetők. 

6.2. 
Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, eszközöket.

Céljainak megfelelően (fejlesztő, összegző, minősítő) választja ki az 

értékelési eszközöket. Tudja, hogy a produktív készségek (beszéd- és 

íráskészség) mérése összetett feladat, és ezeket megpróbálja analitikusan 

értékelni (pl. egy írásfeladat esetében külön értékeli a 1. feladat teljesítését a 

megadott szempontok alapján; 2. a hangnemet, az olvasóban keltette 

benyomást; 3. a szövegalkotás minőségét; 4. a szókincs és kifejezésmód 

szintjét; 5. a nyelvhelyesség és helyesírás pontosságát; 6. az írásképet).

Céljainak megfelelően (fejlesztő, összegző, minősítő) választja ki az 

értékelési eszközöket. Tudja, hogy a produktív készségek (beszéd- és 

íráskészség) mérése összetett feladat, és ezeket megpróbálja analitikusan 

értékelni (pl. egy prezentáció esetén külön értékeli a tartalmat, a 

koherenciát, a folyékonyságot és a nyelvhelyességet). 

6.3. 
A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít.

Portfóliójában bemutatja, hogy milyen értékelési módszereket használ a 

téma tanítása során (tankönyvi és/vagy saját maga által összeállított: 

olvasásértési, hallásértési, nyelvhelyességi, íráskészség- és beszédkészség-

feladatlap), és ezeket reflexiókkal egészíti ki.  

Tudja, hogy az élő idegen nyelv modern tankönyvei és a hozzájuk tartozó 

tanári kézikönyvek döntő többsége tartalmaz speciális kompetenciákat 

(olvasás-, hallásértés, beszéd-, íráskészség, nyelvhasznát, kiejtés) mérő 

teszteket. Ezek felhasználását csoportja szintjéhez igazítja (pl. 45 percet ad 

egy, a tanári kézikönyv által 90 perc alatt elvégzendő teszt megoldására, 

mert tudja, hogy csoportja kiemelkedő képességű, és számukra ennyi idő 

elegendő. A helyzet fordítva is igaz lehet.). Képes a célnyelvi 

kompetenciákat mérő saját eszközök készítésére. 

6.4. 
A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre.

A benyújtott dokumentumokban - például dolgozatok, tanulói munkák - 

példák láthatók tanári értékelésre, visszajelzésre, szöveges, célnyelvű 

értékelésre. 

Képes napi gyakorlatában az osztálytermi értékelést, visszajelzéseket 

motiválóan megvalósítani. Tudja, hogy a nyelvórán a pár-, csoport- és 

projektmunka értékelése is kiemelten fontos. Törekszik arra, hogy 

néhányszavas szóbeli, írásbeli megjegyzést is fűzzön a tanuló jegyéhez. 

6.5.  Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.

Elmarasztalás során az adott tevékenységre utal, nem a tanuló 

személyiségére. (Pl. „Be kellett volna fejezned a feladatot.” )

6.6.  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenőrzés, a képességmérés legkorszerűbb eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különböző feladatgyűjteményekről, képes ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására. Képes az 

értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására (pl. portfólió formájában). Figyelemmel kíséri a tanulók önértékelési képességeinek 

fejlődését. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás szempontjait, és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében. Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására, 

a különböző (diagnosztikus és fejlesztő) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára biztosítja a visszacsatolás lehetőségeit."

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését.

A tanulók írásfeladatainak értékeléséhez szempontsort ad, kitérve a 

feladatteljesítésre, a hangnemre, a szövegalkotásra, a szókincsre és a 

nyelvhelyességre, ezzel segítve a tanuló önértékelési képességének 

fejlesztését. 

Törekszik arra, hogy a tanulók nyelvi készségeinek értékelése során 

(főleg a beszéd- és íráskészség értékelésekor) szempontsort alkalmazzon, 

kitérve a nyelvhelyességre-, szókincsre- és kiejtésre. Így segíti elő a tanuló 

önértékelési képességének kialakulását, és autonóm tanulóvá válását.

6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Élő idegen nyelv

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1. 
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi.

7.2. 
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.

A tanulók érdemjegyeit minden alkalommal rögzíti a naplóban / e-naplóban.

7.3. 
Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

Visszatér arra a tananyagra, amely a házi feladat elkészítésénél gondot 

okozott, szükség esetén átismételteti.

7.4. 
A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik 

a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

A benyújtott dokumentumokból kiderülhet, hogy kollégákkal, és szülőkkel, 

illetve szakmai szervezetekkel együttműködik a diákjai érdekében (pl. 

felkészülés egy élő idegen nyelvi zene- és drámafesztiválra, 

cserediákprogram szervezése).Támogatja intézménye külföldi 

kapcsolatainak alakulását, ebben az idegen nyelvet tanítványaival is 

eszközként használtatja.

7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető.

 Szakmai felkészültsége lehetővé teszi, hogy a vitákban konstruktív módon 

vegyen részt. Véleményalkotását elsősorban a szakmai és pedagógiai érvek 

befolyásolják. Képes a kompromisszumra. A külső tényezők hibáztatása 

helyett a megoldáskeresés jellemzi érvelését. 

A nyelvoktatás adta kereteket kihasználva is próbálja helyes 

gondolkodásmódra ösztönözni tanítványait, például az étkezés témakörének 

tanításánál logikusan érvel a kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságára, a 

szélsőséges fogyókúrák veszélyeire. Az érvelés szabályait, kommunikációs 

eszközeit a nyelvi témakörök feldolgozásánál folyamatosan tudatosítja és 

fejleszti. 

7.6. 
Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, 

a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

Tisztában van az iskola házirendjével és pedagógiai programjával, éves 

munkatervével. Ezek figyelembevételével képes  önállóan megfelelő 

tartalmú tervezési dokumentumokat (pl. tanmenet) készíteni.

 Képes önállóan tehetséggondozó nyelvi tábor programjának kidolgozására, 

a tábor megszervezésére.

7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt 

vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában.

Javaslatot tesz a munkaközösség munkatervének tartalmára. Egy-egy 

újszerű, de a kipróbálás során jól alkalmazhatónak bizonyuló tevékenység 

leírását vagy hatékonynak tűnő gyakorló feladat példányát megosztja 

kollégáival.  

 Óralátogatásokon gazdagítja tapasztalatait. 

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Szaktárgyi KKK-k: "Tiszteli a tanulókat, erőfeszítéseiket elismeri. Képes a tananyag felhasználásával probléma megoldási stratégiákat fejleszteni. Kollégáival, szakmai partnereivel és a szülőkkel is korrekt szakmai kapcsolatra törekszik, 

figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Idegen nyelvi kommunikációs képességeit felhasználja az 

iskola kapcsolatrendszerének fejlesztésére, kollégái nemzetközi kapcsolatainak előmozdítására. Az iskola környezetében megjelenő anyanyelvi beszélőket bevonja a tanulók életszerű kommunikációjának előmozdítására."

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

 Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
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7.8. 
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál.

Az órát célnyelven vezeti, képes célnyelvi szintjét a tanulók nyelvi 

szintjéhez igazítani. Tanulói is célnyelven beszélnek. Kérdései,utasításai, 

magyarázatai, visszajelzései célnyelvűek, érthetők és célravezetők.Észleli 

ésjól értelmezi a diákok metakommunikációs (vissza)jelzéseit.Az órai 

kommunikációból egyértelmű a tanár és a tanulók közti pozitív partneri 

munkakapcsolat megléte.

7.10.    

     

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti 

kommunikációjának fejlődését.

A benyújtott óratervben utalhat arra, hogy a nyelvórán a pár- és 

csoportmunkánál egyik célja, hogy mindegyik tanuló lehetőleg egyenlő 

mértékben nyilvánulhasson meg, és senki ne domináljon túlságosan. 

Megemlítheti - feltéve, ha az iskolában működik a brit iskolák mintáját 

követő vitaklub (Debating Society) -, milyen szerepet vállal az iskolai 

vitaklub munkájában. 

Tudja és kihasználja, hogy a nyelvórai pár- és csoportmunka feladatok 

megoldása sok lehetőséget ad a diákok egymás közötti kommunikációjának 

fejlesztésére. Ügyel arra, hogy pár csoportmunka közben mindegyik tanuló 

megnyilvánulhasson, azaz egyetlen tanuló se domináljon túlságosan. Tudja, 

hogy a nyelvi órán gyakran előforduló vitafeladatok is lehetőséget adnak a 

vitakultúra fejlesztésére. Ezek kapcsán ügyel arra, hogy a kulturált vita 

szabályait betartsák, például ne vágjanak egymás szavába, ne 

személyeskedjenek. 
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

8.1. 
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, 

és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Reflexióiból kiderül, hogy objektíven látja pozitív érdemeit, és meg tudja 

határozni azt, hogy mely területeken szükséges fejlődnie.  A fejlődéshez 

terveket fogalmaz meg. 

 Felkészültségével, magatartásával a tanulóknak jó és hiteles, követhető 

példát mutat. 

8.2.  Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.

Módszertani továbbképzésekre jár és látogatja kollégái óráit, ezekről 

reflektáló véleményt fogalmaz meg önmaga és kollégái számára. 

Az óramegbeszélésen kritikusan tudja elemezni saját óráját, felismeri a 

hibáit, képes a változásra, fejlődésre.  

8.3.  Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

Munkája értékelésében, reflexióiban megfelelő szakkifejezéseket használ, 

mondanivalóját világosan fejezi ki. 

Az óramegbeszélésen kritikusan elemzi, mennyire volt tudatos és sikeres 

pedagógiai kommunikációja (pl. a sikeres információátvitelhez valóban a 

frontális magyarázat volt a legcélravezetőbb? A csoport szintjének 

megfelelően választotta-e meg célnyelvi kommunikációja nyelvi szintjét? 

Utasításai érthetőek voltak-e? Kérdései egyszerűen és célratörően voltak-e 

megfogalmazva?).

8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára 

vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket.

Rendszeresen olvassa a nyelvtanításra vonatkozó online és nyomtatott 

sajtóban megjelenő cikkeket, módszertani folyóiratokat. 

Az óramegbeszélésen utalhat arra, hogy tájékozódik a szaktárgyára 

vonatkozó legújabb eredményekről, és kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket. Kiderülhet, hogy rendszeresen tájékozódik a célnyelvi 

kultúrában fellelhető új jelenségekről is  (pl. a mobiltelefonhoz kapcsolódó 

új szókincs: roaming, texting, smiley, stb.).

8.5.  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.

Megfelelő mértékben alkalmazza az interaktív táblát, projektort. 

Anyaggyűjtésre és projektek kidolgozásához online eszközöket is használtat 

a tanulókkal.

Szaktárgyi KKK-k: "Képes a szakmájára vonatkozó, konkrét kutatási témához kapcsolódó szakirodalmat felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlődését megtervezni, megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan 

reflektálni, szakmailag, nyelvileg folyamatosan megújulni. Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére és ennek érdekében nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének 

másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási eredmények 

értelmezésére és alkalmazására nevelő-oktató munkájában. Nyitott a fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok, tankönyvek kipróbálása, bírálata)."

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat.

Kapcsolatot tart a tankönykiadókkal, részt vesz a nyelvi kiállításokon, 

vásárokon. 

Az elérhető digitális tananyagokat adaptálja a csoport szintjéhez és a tanult 

anyaghoz.Tanóráján felhívja a figyelmet a nyelvi programokra, online és 

offline elérhető nyelvtanulást segítő alkalmazásokra. 

8.7.  Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.

Kapcsolatot tart a nyelvkönyv kiadókkal. Hazai és nemzetközi szakmai 

közösségek tagja. Testvériskolák kollégáival kapcsolatot és eszmecseréket 

tart. Közösségi oldalak szakmai csoportjainak tagja. 

Felhívja a tanulók figyelmét a külföldi partneriskolákba járó társaikkal való 

idegen nyelvű kapcsolattartás fontosságára és formáira.

8.8.  Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.

Figyelemmel követi és használja az aktuális pályázati lehetőségeket (pl. 

NTP, Erasmus+), a nagyobb intézményi pályázatok esetén kidolgozzaa 

pályázatok nyelvtanuláshoz kapcsolódó részeit. (TÁMOP). 

Tehetséges tanulóit tanulmányi versenyekre készíti fel tanórai és szakköri 

ill. fakultációs keretek között. Az érdeklődő tanulókat bevonja a pályázatok 

megvalósítási folyamatába. 

8.9.  Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

Közösségi oldalak szakmai csoportjainak tagja. Tanítványait például arra ösztönzi, hogy részt vegyenek levelező nyelvi 

versenyeken vagy a kiadók által szervezett online nyelvi vagy országismereti 

vetélkedőkön.
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