
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom

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

Általános iskolai magyartanári KKK:

"Képes a tudás tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazására; képes elősegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését; képes megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási 

eljárásait; képes az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban. Rendelkezik a magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges korszerű nyelv- és irodalomtudományi, társtudományi, valamint anyanyelv- 

és irodalompedagógiai ismeretekkel. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi nevelés-oktatás céljait, feladatait, tartalmait, színtereit, szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait. Képes magát szakszerűen kifejezni, szóban és írásban, 

valamint szaktárgyi, szakmódszertani kompetenciáit adaptív és kreatív módon alkalmazni az anyanyelvi, illetve az irodalmi nevelés folyamatában. Rendelkezik az egyéni, a közösségi sajátosságokhoz igazodó, a megértő műélvezetet, 

valamint a közösségi interpretációt, a szóbeli és az írásbeli nyelvi fejlesztést, az anyanyelvi, illetve irodalmi ismeretbővítést támogató szakmódszertani felkészültséggel."

Középiskolai magyartanári KKK:

"Képes a tudás tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazására; képes elősegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését; megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait; 

képes az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a tanulókban. Rendelkezik a magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges korszerű nyelv- és irodalomtudományi, társtudományi, valamint anyanyelv- és 

irodalompedagógiai ismeretekkel. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi nevelés-oktatás céljait, feladatait, tartalmait, színtereit, szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait. Képes magát szakszerűen kifejezni mind szóban, mind írásban, 

valamint szaktárgyi és szakmódszertani kompetenciáit adaptív és kreatív módon alkalmazni az anyanyelvi és az irodalmi nevelés folyamatában. Rendelkezik az egyéni, illetve a közösségi sajátosságokhoz igazodó, a megértő műélvezetet, a 

közösségi interpretációt, a szóbeli, valamint az írásbeli nyelvi fejlesztést, az anyanyelvi és irodalmi ismeretbővítést támogató szakmódszertani felkészültséggel."
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik.

Ismeri a szaktárgyi oktatás céljait, feladatait, tartalmait, színtereit, 

szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait.

Az oktatási- nevelési folyamatban adaptív és kreatív módon alkalmazza 

ismereteit. 

Az óra cél- és feladatrendszerében korszerű szaktárgyi tartalmak jelennek 

meg a megfelelő iskolai szintre adaptálva

A tananyag logikus felépítésű.

Dokumentumai bizonyítják a szaktárgyi tanításhoz szükséges anyanyelv- és 

irodalomtudományi, társtudományi és pedagógiai ismereteit.

Kulturális tájékozottsága meggyőző. 

Alkalmazza a magyar nyelv és irodalom tanítása során az iskolaszint 

oktatási céljait, feladatait, tartalmait, szaktárgyspecifikus alapelveit, 

módszertani eljárásait.                                                                                                       

Pl:                                                                                                                                      

- - kutatási eredmények, szakmai és szépirodalmi folyóiratok, tanulmányok 

szövegeinek megjelenése, hivatkozások 

- a műelemzés, műértelmezés különféle szemléleteinek, iskoláinak 

eredményeit tudatosan  használja

Tervezési dokumentumai bizonyítják a szaktárgyi tanításhoz szükséges 

anyanyelv- és irodalomtudományi, társtudományi és pedagógiai ismereteit.

Kulturális tájékozottsága meggyőző. 

Alkalmazza a magyar nyelv és irodalom tanítása során az iskolaszint 

oktatási céljait, feladatait, tartalmait, szaktárgyspecifikus alapelveit, 

módszertani eljárásait. 

Az óra cél- és feladatrendszerében korszerű szaktárgyi tartalmak jelennek 

meg a megfelelő iskolai szintre adaptálva.

A tananyag logikus felépítésű.

A tantárgy fejlesztési céljainak megfelelően kiemelt: a beszédkészség, 

olvasás, írás, tanulási képesség fejlesztése; az anyanyelv 

rendszerszerűségben tanítása; az irodalmi szövegek olvastatása, az olvasási 

igény felkeltése; a nyelvi és irodalmi ismeretek funkcionális szemlélete (pl. 

műfajok, stílusok, műformák megfigyeltetése, felismertetése és 

alkalmazása); az etikai és esztétikai értékek tudatosítása.

Óráján alkalmazza a nyelvi példák, szövegek és az irodalmi művek 

hagyományos és korszerű elemzési eljárásait. 

Felfedezteti az adott műre, területre jellemző logikai összefüggéseket. 

Tudatosítja az etikai és esztétikai értékeket. 

Az órán is tanúsítja szaktárgyi felkészültségét pl. a tanulói 

megnyilatkozások és feladatmegoldások értékelésekor, a tanulói kérdésekre 

adott válaszokban, a tanári magyarázatokban.                                                     

Pl:                                                                                                                                  

- - szövegillusztrációk, munkaanyagok készítése a megfelelő oktatási szintre 

adaptálva

- ismeri és a tanítás során felhasználja azt az információs, szaktudományi és 

szépirodalmi bázist (hagyományos könyvtári és digitális anyagok) és elérési 

útvonalait, melyek segítségével a diákok megoldást kereshetnek szaktárgyi 

problémáikra, kérdéseikre

 Szakterületi/szakspecifikus példák

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

Indikátorok
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom

1.2.   
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással.

Tudatosság jellemzi a módszerek célirányos alkalmazásában, a 

munkaformák célszerű megválasztásában, az eszközök használatában, a 

tanóra eredményességének értékelésében. Tervei a kötelező dokumentumok 

(NAT, kerettanterv, intézményi nevelési program, helyi tanterv) alapján 

készültek. 

A fejlesztési területek, tananyagtartalmak, nevelési célok közül a magyar 

nyelv és irodalomhoz szorosan kapcsolódókat kiemelten figyelembe veszi 

(pl.  szövegértést, szövegalkotást fejlesztő tantárgyi blokkokat,tanórákat 

tervez).

Tantervi, műveltségterületi összefüggésekben, folyamatokban gondolkodik 

és láttat (pl. a Művészetek, az Ember és társadalom, az Élő idegen nyelv, 

valamint az Informatika műveltségi területek tartalmaihoz és céljaihoz 

kapcsolódás). 

Figyelembe veszi a magyar nyelv és irodalom kimeneti követelményeit, a 

vizsgá(k)ra folyamatosan készít fel (pl. a szóbeli számonkérés, prezentáció 

alapja egy konkrét feladat, melyhez irodalomból memoritert is kapcsolunk).

Az anyanyelvi, irodalmi képességfejlesztést és ismeretbővítést oktatási- 

nevelési folyamatnak tekinti, törekszik az alkalmazásképes tudás átadására. 

A magyar nyelv tanításához szükséges anyanyelv-pedagógiai ismeretekkel 

rendelkezik.                                                                                                                                                                                                                                 

Tudatosság jellemzi a módszerek célirányos alkalmazásában, a 

munkaformák célszerű megválasztásában, az eszközök használatában, a 

tanóra eredményességének értékelésében (pl: összefoglaló óra szervezése 

együttműködő kiscsoportokban, tudásmegosztás - a feladat összeállítása, a 

tanári kalauz kialakítása és a prezentációk rövid idő alatt tágas tananyag 

ismétlését, mozgósítását biztosítják)

Tervei a kötelező dokumentumok (NAT, kerettanterv, intézményi nevelési 

program, helyi tanterv) alapján készültek. 

A fejlesztési területek, tananyagtartalmak, nevelési célok közül a magyar 

nyelv és irodalomhoz szorosan kapcsolódókat kiemelten figyelembe veszi.

Tantervi, műveltségterületi összefüggésekben, folyamatokban gondolkodik 

és láttat (pl. a Művészetek, az Ember és társadalom, az Élő idegen nyelv, 

valamint az Informatika műveltségi területek tartalmaihoz és céljaihoz 

kapcsolódás). 

Figyelembe veszi a magyar nyelv és irodalom kimeneti követelményeit, a 

vizsgá(k)ra folyamatosan készít fel.

Az anyanyelvi, irodalmi képességfejlesztést és ismeretbővítést oktatási- 

nevelési folyamatnak tekinti, törekszik az alkalmazásképes tudás átadására. 

A magyar nyelv tanításához szükséges anyanyelv-pedagógiai ismeretekkel 

rendelkezik.

Szakmódszertani felkészültsége lehetővé teszi a megértő és megértető 

műbefogadást, kiemelten fejleszti a szóbeli és írásbeli képességeket (pl: 

feladatok különböző szövegműfajokban és szövegtípusokban, 

szövegtranszformációk; a konstruktív és akadémikus vita kontextusának 

modellezése irodalmi művek szituációinak, értekszerkezetének 

megértésére).

Tudása és óravezetése megfelelő a műveltségterület, a tantárgy kiemelt 

fejlesztési céljainak eléréséhez (beszédkészség, szövegértés, szövegalkotás, 

tanulási képesség, anyanyelvi, irodalmi kultúra és ismeretek, ítélőképesség, 

1.3.   Fogalomhasználata pontos, következetes.

Figyelmet fordít a szakszerű és szabatos fogalmazásmódra, a 

körülményeknek megfelelő nyelvhasználatra és stílusárnyalatra szóban és 

írásban egyaránt (ez szaktárgyi követelmény is). Saját fogalomhasználatával 

a tanulók fogalomhasználatának fejlődését segíti elő. 

A nyelvtudományi, irodalomelméleti és  irodalomtörténeti fogalmakat 

pontosan, biztosan közvetíti és alkalmazza, figyelembe véve a tanulócsoport 

sajátosságait. 

Figyelmet fordít a szakszerű és szabatos fogalmazásmódra, a 

körülményeknek megfelelő nyelvhasználatra és stílusárnyalatra szóban és 

írásban egyaránt (ez szaktárgyi követelmény is). Saját fogalomhasználatával 

a tanulók fogalomhasználatának fejlődését segíti elő. 

A nyelvtudományi, irodalomelméleti és irodalomtörténeti fogalmakat 

pontosan, biztosan közvetíti és alkalmazza, figyelembe véve a tanulócsoport 

sajátosságait. 

Az anyanyelv rendszerével, az irodalom jelrendszerével, ábrázolásmódjával 

és megjelenítéstechnikájával kapcsolatos fogalmakat pontosan és 

következetesen használja. 

A fogalmakat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjüknek megfelelően 

használja (pl. poétikai eszközök spirális megközelítése a felső tagozatban és 

középiskolában.).

Nyelvhasználata a normatív nyelvváltozatot követi, ezzel mintát ad a tanulók 

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

szaktárgyi koncentrációt). 

 Megjelenik a szaktárgyi koncentráció a feladatokban, a példákban, a 

szövegek tartalmában. (Pl. irodalmi művek szereplőinek tulajdonságait 

összehasonlító  halmazábra alkalmazásakor hasznosítja a matematika órán 

elsajátított ismereteket.)

Az óratervezésben és megvalósításban kihasználja a magyar nyelv és 

irodalom komplexitását más tantárgyakkal. 

A szaktárgyi koncentráció lehetőségeit érvényesíti az irodalomtörténeti, 

nyelvtudományi ismeretek műveltségi rendszerszerűségében,

a feladatok, példák kiválasztásában, a szépirodalmi művek, szövegek 

megválasztásában.

Tudatában van és tudatosítja a magyar nyelv és irodalom kiemelkedő 

szerepét kultúránkban és a közműveltségben. 

Beépíti a tanórákba a könyvtári és a más tantárgyak közötti kooperációt (pl. 

lehetőség szerint könyvtári kutatóórát szervez, vagy a nyelvemlékeket 

feldolgozó tanórát az informatika teremben tartja, hogy a diákok tanári 

irányítással önállóan használhassák az OSZK nyelvemlékeket feldolgozó 

anyagait).

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

tudására.

Ismeri és figyelembe veszi a tanulók előképzettségét, az alsóbb 

iskolaszinteken már megszerzett tapasztalatait, a kerettantervi témakörökhöz 

kapcsoltan meghatározott előzetes tudás elemeit (pl. olvasmányélmények; 

szerzők és művek; memoriterek; Arany János balladáinak középiskolai 

tanítása során épít az általános iskolában földolgozott művekre, 

műfajismeretre).

Beépíti a tanulók más tantárgyból vagy külső forrásból szerzett tudását, 

tapasztalatát, élményeit, ismereteit a nyelvi, irodalomtörténeti vagy a 

tematikus-motivikus megközelítések során (pl. nyelvváltozatok, iskolai és 

iskolán kívüli olvasmányélmények, film, színház, tévé, múzeum, 

helytörténet, utazás).

Ismeri és figyelembe veszi a tanulók előképzettségét, az alsóbb 

iskolaszinteken már megszerzett tapasztalatait, a kerettantervi témakörökhöz 

kapcsoltan meghatározott előzetes tudás elemeit (pl. olvasmányélmények; 

szerzők és művek; memoriterek).

Beépíti a tanulók más tantárgyból vagy külső forrásból szerzett tudását, 

tapasztalatát, élményeit, ismereteit a nyelvi, irodalomtörténeti vagy a 

tematikus-motivikus megközelítések során (pl. nyelvváltozatok, iskolai és 

iskolán kívüli olvasmányélmények, film, színház, tévé, múzeum, 

helytörténet,utazás; az avantgard irodalom tanítása során beépíti a 

művészettörténetből, médiából hozott ismereteket). A tanulók meglévő 

tudására, ismereteire, készségeire épít a tervezésben és a megvalósításban 

(pl. egyéni olvasmányok, tudás, tapasztalatok; a tanulók egyéni 

olvasmánylistájából szövegeket emel be tanórai feldolgozásra). 

1.6.   
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.

A helyi tantervben rögzítetteknek megfelelően választja meg az alapvető 

anyanyelvi és irodalmi tankönyveket, munkafüzeteket, 

szöveggyűjteményeket. 

Folyamatosan tájékozódik a megjelenő újabb anyanyelvi és irodalmi 

taneszközökről, digitális anyagokról, ezekről elemzéssel, érvekkel 

alátámasztott véleményt alakít ki (pl. szakmai színvonal, tanulás-

módszertani szempont); s az alkalmazhatóság mérlegelése után dönt a 

használatról vagy a felhasználás ajánlásáról (pl. a szakmai életút 

reflexiójában vagy esetleg a szabadon feltölthető dokumentumokban ez 

nyomon követhető; az egyéni tervekben hivatkozások, szövegválasztások 

nyomán).

Az anyanyelvi és irodalmi tanórán  az alkalmazhatóság mérlegelésével 

választ a tananyagokból, taneszközökből (pl. papíralapú és online digitális 

tananyagokból), ezeket funkciójuknak és pedagógiai céljainak megfelelően 

használja fel vagy javasolja felhasználásra őket (pl. az egyéni, páros vagy 

csoportmunkában szerényebb IKT-eszközpark esetén papír alapú 

kiosztmányokat használ, frontális munkában digitális eszközöket is; 

irodalmi műhöz kapcsolódó közösségi csoport tanórai feladatait akkor 

tervezi, ha ezt az infrastruktúra lehetővé teszi, ha biztonságosan 

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

módszereket, taneszközöket alkalmaz.

Az ismeretközvetítésben, a készség- és képességfejlesztésben a hatékony 

hagyományos és a korszerű anyanyelv- és irodalompedagógiai módszereket 

egyaránt alkalmazza.

Célszerűen és változatosan alkalmazza az oktatási módszereket, előnyben 

részesíti a tanulóközpontú kooperatív eljárásokat.

Taneszközhasználata lépést tart a változásokkal (pl.    megzenésített, 

művészi tolmácsolással előadott versek, tudományos ismeretterjesztő, 

művelődéstörténeti műsorok, portréfilmek; színházi előadások felvételének, 

játékfilmeknek, irodalmi adaptációknak a felhasználása).

Célszerűen és változatosan alkalmazza a magyarórákon az oktatási 

módszereket, előnyben részesíti a tanulóközpontú, kooperatív eljárásokat.

A tankönyv használatával, különböző szövegértési, elemzési eljárásokkal a 

szakmai, ismeretterjesztő, tudományos és szépirodalmi szövegek 

értelmezésére nevel (pl. a tankönyvi lecke feldolgozásához egyéni és 

csoportos szövegértési feladatsort készít).

Változatos és a céloknak, adottságoknak megfelelő kiegészítő eszközöket 

használ (pl. megzenésített, művészi tolmácsolással előadott versek, 

tudományos ismeretterjesztő, művelődéstörténeti műsorok, portréfilmek,  

színházi előadások felvétele, játékfilmek, irodalmi adaptációk), de 

gazdaságosan, céltudatosan, az időkereteket figyelembe véve.

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

Nagyobb arányban tervez tanóráin a tanulóközpontú módszereket, 

munkaformákat. Teret enged az alkotó jellegű, kreatív gyakorlatoknak. 

Óráit és a magyar nyelvi gyakorlatokat funkcionális, nyelvhasználat-

központú szemlélettel tervezi.

Figyelmes olvasásra, szövegértésre és szövegalkotásra késztet (pl. különféle 

szövegelemzési eljárásokat alkalmaz különböző szövegek jelentésének 

értelmezésében).

Tematikus-motivikus feladatokkal fejleszti a tanulók asszociatív 

gondolkodási készségét, tágítja a befogadói horizontot (pl:olyan 

szempontsorok, feladatcsomagok összeállítása, melyek a vizsgált anyag 

(szövegtulajdonság, jelenség) érvekkel alátámasztott megítélését, az 

állásfoglalás írásos vagy szóbeli kifejtését igénylik; problémák, kérdések 

megfogalmazása irodalmi, nyelvi jelenségek kapcsán). 

Egyéni és csoportos feladatokkal nevel az önálló ismeretszerzés különféle 

formáira (pl. könyvtárhasználatra, internetes források körültekintő 

felhasználására). 

A tanórai tervezésben a folyamatos reflexivitás jelenik meg (különös 

tekintettel az anyanyelvi fejlesztésre).

Az irodalmi művek befogadási folyamatában teret enged a tanulói 

véleményalkotásnak, akár kritikai megnyilatkozásoknak is.

Tudatosítja tanítványaiban, hogy felelős döntéseket csak kellő szakmai 

ismeretekkel és morális felkészültséggel hozhatunk (pl. olvasmányválasztás, 

erkölcsi dilemmák stb.).

Felkészít a tankönyv és más taneszközök önálló használatára, egyéni 

tanulási módszerek alkalmazására.

Projektmunkákkal, alkotó és kutató egyéni feladatokkal szoktat az önálló 

ismeretszerzés különféle formáira 

(pl. könyvtárhasználatra, internetes források körültekintő felhasználására).  

Nagyobb arányban alkalmazza tanóráin a tanulóközpontú módszereket, 

munkaformákat. Pontos ismeretekre, idézésre nevel, tudatosítva, hogy 

felelős döntéseket csak kellő szakmai ismeretekkel és morális 

felkészültséggel hozhatunk (pl. tanulói munkák, dolgozatok javítása, 

értékelése).

Fejleszti a különféle olvasási szinteket, az értő hangos és néma olvasást, a 

kritikai és kreatív olvasást, amely magában foglalja a különféle nyelvi 

szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és 

jelentésmódosító szerepükre való reflexiót.

Fejleszti a tanulók nyelvesztétikai, stilisztikai és asszociációs képességeit.

Törekszik tematikus-motivikus kapcsolatok felismertetésére (pl. a búcsúzás 

helyzetének, változatainak és jelentéseinek értelmezése irodalmi művekben; 

a feleslegesség élménye; a korából kiesett hős).

Az irodalmi művek befogadási folyamatában teret enged a tanulói 

véleményalkotásnak is.

Óráit és a magyar nyelvi gyakorlatokat funkcionális, nyelvhasználat-

központú szemlélettel tervezi és valósítja meg.

Tanári kommunikációjával (például gondolkodtató kérdésekkel, elegendő 

idővel a válaszadásra) is önálló gondolkodásra nevel.

Felkészít a tankönyv és más taneszközök önálló használatára, egyéni 

tanulási módszerek alkalmazására( pl. kulcsszavas és tételmondatos vázlatok 

összeállítása tankönyvi szakszövegből vagy szépirodalmi szövegből).

Projektmunkákkal, alkotó és kutató egyéni feladatokkal szoktat az önálló 

ismeretszerzés különféle formáira 

(pl. könyvtárhasználatra, internetes források körültekintő felhasználására).

A tanulói megnyilatkozásoknak teret adó feladatformákat választ, és 

lehetőséget biztosít vitakultúrájuk fejlesztésére (pl állásfoglalás, érvek 

ütköztetése a Toldi estéje kapcsán: Toldi és Lajos király). . 

Értékelésre és véleményalkotásra, kulturált kritikai megnyilatkozásokra 
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1.9.   
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

Tervei, saját fejlesztésű tananyagai alapján következtethetünk arra, hogy 

megtanítja a szövegek feldolgozását, értelmezését, értékelését jelentéstani és 

stilisztikai szempontok érvényesítésével. 

Érdeklődést keltő szövegalkotási feladattémákat jelöl ki. 

A közös élményeket (pl. kiállítás, múzeum, irodalmi emlékhely, kirándulás, 

film, színház)

elemző módon értékeli a diákokkal, esetleg előzetes megfigyelési 

szempontok alapján is.

Fejleszti az erkölcsi érzékenységet és a reagálást az irodalmi művek élet- és 

döntéshelyzeteinek felismertetésével (pl. esetenként dramatizált jelenetek 

előadását, aktualizálását is alkalmazza).  Alkalmaz kreatív-produktív magyar 

nyelvi gyakorlatokat. A tanulók meglevő anyanyelvi tudására építve a 

mindennapi nyelvhasználathoz is kötődő gyakorlatokat tervez.

Eredményesen dolgoztatja fel és értékelteti az ismeretterjesztő, 

publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegeket (pl. osztályújság 

elkészítése, irodalmi művek szereplői számára készített önéletrajzok). Az 

irodalmi művekben megjelenő tematikát, jellemeket, konfliktusokat aktuális 

helyzetekhez, példákhoz kapcsolja, élményszerűvé és befogadhatóvá teszi. 

Szövegalkotást támogató módszereket, eljárásokat alkalmaz.

A közös élményeket (pl. kiállítás, múzeum, irodalmi emlékhely, kirándulás, 

film, színház) elemző módon értékeli a diákokkal, esetleg előzetes 

megfigyelési szempontok alapján is.  

Fejleszti az erkölcsi érzékenységet és a reagálást az irodalmi művek élet- és 

döntéshelyzeteinek bemutatásával. Alkalmaz kreatív-produktív magyar 

nyelvi gyakorlatokat. A tanulók meglevő anyanyelvi tudására építve a 

mindennapi nyelvhasználathoz is kötődő gyakorlatokat tervez és valósít 

meg.

1.10.    

       

Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

Az infokommunikációs eszközök kreatív és adaptív alkalmazására készteti tanítványait. A szaktárgyi fejlesztési feladatoknak megfelelően a papíralapú és az online információk megfelelő feldolgozására és megosztására nevel (pl. a források pontos megnevezésével, illetve az információk ellenőrzésével, összevetésével és válogató befogadásával).
Szorgalmazza az elektronikus könyvtárak, az elektronikus irodalmi lexikonok, szótárak, enciklopédiák alkalmazását (pl. az olvasásra, feldolgozásra kijelölt szövegeket, szövegrészeket a MEK vagy a DIA felületéhez vezető linkkel jelöli ki) .Az infokommunikációs eszközök kreatív és adaptív alkalmazására készteti 

tanítványait. A tanórán is feldolgozhat online szövegeket; az online 

szövegfeldolgozási stratégiákat tudatosan tervezi és alkalmazza; használ 

online magyar nyelvi kézikönyveket és szótárakat; utal online irodalmi 

honlapokra, adattárakra, alkalmazásukhoz esetenként feladatot is ad.
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját.

A magyaróra tervezésekor az alap-, a keret- és a helyi tantervek előírásaiból 

indul ki. pl. tehetséggondozás, felzárkózatás,speciális tagozat programjait 

követi

Meggyőződik arról, hogy a tervezés, a célkitűzés, az elvárt tudás mélysége, a 

folyamatok szervezettsége összhangban van a tantervi előírásokkal, a 

pedagógiai programmal.  

Az ismeretanyag elsajátíttatását és a képességfejlesztést egységes 

folyamatnak tekinti.

A tanóra cél- és feladatrendszere összhangban van a tantervvel, a pedagógiai 

programmal.

A tapasztalatokat reflektív módon elemzi, értékeli és felhasználja a 

következő tervezési fázisban.

Dokumentumaiban egymással összhangban értelmezi az anyanyelvi és 

irodalmi kompetenciaterületek központi és helyi fejlesztési követelményeit.

Szaktanári munkáját átfogóan és részletekbe menően, a helyi és egyéni 

feltételek elemzésén alapulva tervezi meg.

Az ismeretanyag elsajátíttatását és a képességfejlesztést egységes 

folyamatnak tekinti.  

Az anyanyelv és az irodalom tanítási tapasztalatait reflektív módon elemzi, 

értékeli, és felhasználja a következő tervezési fázisban.

A magyaróra tervezésekor az alap-, a keret- és a helyi tantervek előírásaiból 

indul ki.  

Meggyőződik arról, hogy a tervezés, a célkitűzés, az elvárt tudás mélysége, a 

folyamatok szervezettsége összhangban van a tantervi előírásokkal, a 

pedagógiai programmal.

Az ismeretanyag elsajátíttatását és a képességfejlesztést egységes 

folyamatnak tekinti.  

A tanóra cél- és feladatrendszere összhangban van a tantervvel, a pedagógiai 

programmal.

A tapasztalatokat reflektív módon elemzi, értékeli, és felhasználja őket a 

következő tervezési fázisban.

Dokumentumaiban egymással összhangban értelmezi az anyanyelvi és 

irodalmi kompetenciaterületek központi és helyi fejlesztési követelményeit.

Szaktanári munkáját átfogóan és részletekbe menően, a helyi és egyéni 

feltételek elemzésén alapulva tervezi meg.

Az ismeretanyag elsajátíttatását és a képességfejlesztést egységes 

folyamatnak tekinti.  

Az anyanyelvi és irodalmi kompetenciaterületek fejlesztése komplex módon 

jelenik meg az órán (pl a leíró versek, tájleíró versek irodalmi óráin a leírást 

gyakorló feladatokat vezet be).

Az anyanyelvi, irodalomóra tanítási tapasztalatait reflektív módon elemzi.

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

Általános iskolai magyartanári KKK:

"Képes a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menő, a feltételek árnyalt elemzésén alapuló megtervezésére; a tapasztalatok reflektív módon történő elemzésére és értékelésére. Ismeri az alap-, a keret- és a helyi tantervek vonatkozó 

előírásait, ezek ismeretében képes az adott tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, érdeklődéséhez igazodó magyar nyelvi és irodalmi szakpedagógiai tervek (tanmenetek, tematikus óratervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a 

vonatkozó kompetenciaterületek fejlesztési követelményeit, ugyanakkor képes alkalmazkodni az egyéni és a közösségi igényekhez is, egyensúlyt tud tartani a közvetítendő műveltséganyag követelményei, valamint a fejlesztő feladatok 

között. Képes a tanórai (magyar tantárgyi, fakultációs, osztályfőnöki) és a tanórán kívüli (szakköri, diákköri) munka tervezésére. Jártas az info-kommunkációs eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában."

Középiskolai magyartanári KKK:

"Képes a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menő, a feltételek árnyalt elemzésén alapuló megtervezésére; a tapasztalatok reflektív módon történő elemzésére, értékelésére. Ismeri az alap-, a keret- és a helyi tantervek vonatkozó 

előírásait, ezek ismeretében képes az adott tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, érdeklődéséhez igazodó magyar nyelvi és irodalmi szakpedagógiai tervek (tanmenetek, tematikus óratervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a 

vonatkozó kompetenciaterületek fejlesztési követelményeit, ugyanakkor képes alkalmazkodni az egyéni, illetve a közösségi igényekhez is, egyensúlyt tud tartani a közvetítendő műveltséganyag követelményei és a fejlesztő feladatok között. 

Képes a tanórai (magyar tantárgyi, fakultációs, osztályfőnöki) és tanórán kívüli (szakköri, diákköri) munka tervezésére. Jártas az info-kommunikációs eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában."

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

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák
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2.2. 
Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre 

és órákra bontva is megtervezi.

Az adott tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, érdeklődéséhez, 

továbbtanulási terveihez, irányaihoz igazodó szakpedagógiai terveket készít 

a tervezés minden szintjén (tanmenet, tematikus terv, óravázlat). 

Megfelelő ismereti mélységben, módszerekkel tervezi meg a magyaróra 

különböző típusait.

Megfelelő szinten tervez a tanórán kívüli foglalkoztatás formáira (pl. 

szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás, korrepetálás).

Óratervezésében és óravezetésében az adott tanulócsoport képességeit, 

továbbtanulási és pályaorientációs elképzeléseit is figyelembe veszi, 

szakpedagógiai tervei egymáshoz igazodnak (tanmenet, tematikus terv, 

óravázlat).

Megfelelő formákban tervez a tanulócsoport sajátosságai szerint (pl. humán-

reál osztály, a beszéd-írás-olvasás alapkészségeinek fejlettsége, kulturális 

tájékozottság) és a tanóra különböző típusaira (pl. anyanyelv, irodalom, 

dráma, média, fakultáció, emelt szintű óra).

Megfelelő szinten tervez a tanórán kívüli foglalkoztatás formáira (pl. 

színjátszó, önképző, nyelvművelő kör, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

korrepetálás, filmklub).

Az egyes tanóra szervesen kapcsolódik a nagyobb tervezési egységekbe, és 

minden magyaróra előrevivő valamilyen szaktárgyi, pedagógiai célból.

Az adott tanulócsoport képességeihez, lehetőségeihez, érdeklődéséhez, 

továbbtanulási terveihez, irányaihoz igazodó szakpedagógiai terveket készít 

a tervezés minden szintjén (tanmenet, tematikus terv, óravázlat). 

Megfelelő ismereti mélységben, módszerekkel tervezi meg a magyaróra 

különböző típusait.

Óratervezésében és óravezetésében az adott tanulócsoport képességeit, 

továbbtanulási és pályaorientációs elképzeléseit is figyelembe veszi, 

szakpedagógiai tervei egymáshoz igazodnak (tanmenet, tematikus terv, 

óravázlat).

Az egyes tanóra szervesen kapcsolódik a nagyobb tervezési egységekbe, 

szakaszokba (az óravázlat egy kidolgozott egysége a tematikus tervnek). 

Minden tanóra előrevivő valamilyen szaktárgyi, pedagógiai célból.

Az irodalmi elemzési, illetve anyanyelvi készségfejlesztés tanórai 

megjelenése spirálisan bővülő, folyamatjellegű. 

(pl. a tanóra szervesen kapcsolódik a nagyobb tervezési egységekbe).

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.

A tervezés minden szintjén és fázisában alkalmazkodik az egyéni és 

közösségi adottságokhoz (pl. a csoport előképzettségéhez, életkori 

sajátosságaihoz, nyelvi és irodalmi készségszintjéhez, érdeklődési, 

pályaorientációs irányaihoz).

A gyakorlatok nehézségi fokában igazodik a tanulók tudás- és fejlettségi 

szintjéhez.

Az órai munka minden szintjén és fázisában alkalmazkodik az egyéni és 

közösségi adottságokhoz (pl. a csoport írás- és olvasástechnikai szintjéhez, 

munkatempójához, befogadói lehetőségeihez stb.).

A gyakorlatok nehézségi fokában igazodik a tanulók tudás- és fejlettségi 

szintjéhez.

Tanári kommunikációjában is alkalmazkodik a tanulók megértéséhez, és 

összhangot teremt a tudományos és tanórai szakterminológia között.

2.4. Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

A digitális eszközök alkalmazásában figyelembe veszi a tantárgy 

sajátosságait, a tanítási célokat és a helyi viszonyokat (a számítógépes 

ellátottságot, tantermi felszereltséget, internetkapcsolatot stb.).

A magyartanításban célszerűen és változatosan alkalmazza a digitális 

információfeldolgozási stratégiákat, technikákat.

Él az IKT-eszközök lehetőségeivel (pl. az irodalmi művek befogadásában és 

az ismeretterjesztésben).

A magyartanításban célszerűen és változatosan alkalmazza az digitális 

információfeldolgozási stratégiákat, technikáka (pl. kellő előkészítést 

követően ppt-anyagok készítése tanulói kiselőadásokhoz)t. A tanóra 

anyagának és a helyi lehetőségeknek a függvényében dönt a megfelelő IKT-

eszközök használatáról (pl. alkalmazza a tanórán a digitális olvasási és írási 

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

A magyarórák beépülnek a pedagógiai folyamatba, és logikusan vannak 

felépítve a céloknak megfelelően.

Az ismeret- és a fogalomkialakítás lépései kidolgozottak és egymásra 

épülnek (pl. RJR-modell vagy motiválás-új ismeret-gyakorlás-összegzés).

Az óra szakaszai logikusan kapcsolódnak egymáshoz, illetve egymásra 

épülnek.

Az időkeretet arányosan használja fel.

A tanár tisztában van az adott óra, feladatsor, munkáltatás céljaival és 

időkeretével (pl. szövegértési vagy - alkotási készség, szóbeliség vagy 

írásbeliség fejlesztése, ismeretelsajátítás, alkalmazás vagy elmélyítés stb.). 

Óraterveiben feltünteti a tanulók számára írásban rögzítendő elemeket.

A magyaróra beépül a pedagógiai folyamatba, és logikusan van felépítve a 

céloknak megfelelően.

Az ismeret- és a fogalomkialakítás lépései kidolgozottak és egymásra 

épülnek.

Az óra szakaszai logikusan kapcsolódnak egymáshoz, illetve egymásra 

épülnek.

Az időkeretet arányosan használja fel a pedagógus..

A tanulók számára is világos az óra felépítése, ezt közösen vagy egyénileg 

készülő vázlattal segíti a pedagógus.

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

Meghatározóak a célokat, a tananyagot, a tanár és a tanulók adottságait 

figyelembe vevő változatos munkáltatási formák (pl. játékos vetélkedők, 

drámajáték, tanulói kiselőadás, egyéni állásfoglalás kifejtése, kooperatív 

tanulás, vita, kreatív feladat, projektmunka). 

Irodalmi művek megközelítésekor cél a változatos módszerek, elemzési 

fogások alkalmazása (pl. átképzeléses előadás, nézőpontváltás, különféle 

szövegműfajokban kreatív írás, műajánlás, levél- és naplóírás, vádolás-

védés).

A magyarórák tervezésekor tanulás-módszertani elveket is érvényesít, 

tanulás-módszertani gyakorlatokat is alkalmaz.

Meghatározóak a célokat, a tananyagot, a tanár és a tanulók adottságait 

figyelembe vevő változatos munkáltatási formák (pl.  játékos vetélkedők, 

drámajáték, tanulói kiselőadás, egyéni állásfoglalás kifejtése, kooperatív 

tanulás, vita, kreatív feladat, projektmunka). 

Irodalmi művek megközelítésekor cél a változatos módszerek, elemzési 

fogások alkalmazása (pl. átképzeléses előadás, nézőpontváltás, különféle 

szövegműfajokban kreatív írás, műajánlás, levél- és naplóírás, vádolás-

védés). 

Különféle szövegek, szépirodalmi művek feldolgozásakor, illetve a nyelvi 

ismeretek tudatosításakor, az anyanyelvi képességek fejlesztése során 

változatos tanulóközpontú módszereket és munkaformákat alkalmaz.

Tudatosan alkalmazza a szövegek feldolgozásakor a különböző 

szövegolvasási stratégiákat (pl. globális, információkereső, értelmező, 

reflektáló olvasás).  A magyarórák tervezésekor tanulás-módszertani elveket 

is érvényesít, tanulás-módszertani gyakorlatokat is alkalmaz,

2.7. Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

A tananyaghoz megfelelően választja meg a kooperatív munkaformákat, 

változatos csoportalakítási eljárásokat alkalmaz a tanóra céljaival 

összhangban (pl. ha a differenciálás, képességfejlesztés hangsúlyos, 

homogén kiscsoportokat alakít).

Folyamatos fejlesztéssel (folyamatos fejlesztő értékeléssel) törekszik arra, 

hogy a tanulók egymás és a csoport munkáját is értékeljék.

A csoporton belüli toleranciára, türelemre nevel a példaszövegekkel,

művekkel is.

A tananyaghoz megfelelően választja meg a kooperatív munkaformákat, 

változatos csoportalakítási eljárásokat alkalmaz a tanóra céljaival 

összhangban.

Folyamatos fejlesztéssel törekszik arra, hogy a tanulók egymás és a csoport 

munkáját is értékeljék.

A csoporton belüli toleranciára, türelemre nevel a példaszövegekkel,

művekkel, az egymás munkáját elemző értékelésekkel és saját 

magatartásával is.
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2.8. Alkalmazza a differenciálás elvét.

Egyéni feladatokat jelöl ki (pl. a kompetenciaszint vagy az érdeklődési 

irányok, továbbtanulási, pályaválasztási tervek figyelembevételével, 

reprodukáló vagy kreatív jellegű szövegalkotási témák, műfajok 

kijelölésével). Megfelelő szerepet szán az egyéni munkavégzésnek a tanórai 

feladatokban. 

Az egyéni munkáltatást alkalmazza a felzárkóztatás és a tehetséggondozás 

céljával egyaránt. 

Célszerűen használja ki az osztott munka lehetőségeit (pl. irodalmi szöveg 

vizsgálata szemponttáblázattal – a szempontok megosztása a csoporton belül 

- majd tudásmegosztás, jegyzetelés – frontális megbeszélés, ellenőrzés). 

Különböző tanulási stílusú tanulókhoz is igazodik a gyakorlattípusok 

megtervezésekor. 

Választható gyakorlatokat is tervez. 

Valamely szempontból homogén vagy tudatosan heterogén tanulói párokat, 

A tanórai nyelvi készségfejlesztésben folyamatosan jelen van a 

differenciálás mind az egyéni, mind a csoportos munkákban. 

Megfelelő szerepet szán az egyéni munkavégzésnek a tanórai feladatokban. 

Az egyéni munkáltatást alkalmazza a felzárkóztatás és a tehetséggondozás 

céljával egyaránt. 

Célszerűen használja ki az osztott munka lehetőségeit. 

Különböző tanulási stílusú tanulókhoz is igazodik a gyakorlattípusok 

megtervezésekor (pl. vizuális tanulóknak a vers látványelemeivel, 

kapcsolatos feladatot ad).

Választható gyakorlatokat is tervez. 

Valamely szempontból homogén vagy tudatosan heterogén tanulói párokat, 

csoportokat szervez a pedagógiai céloknak megfelelően.

2.9. Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.

Tudatosan motiválja és aktivizálja a tanulókat tanári kommunikációval, 

kreatív feladatokkal, változatos gyakorlatokkal és munkaformákkal, 

érdeklődést felkeltő szövegekkel, széles körű eszközhasználattal, a szóbeli 

és az írásbeli gyakorlatok megfelelő arányával stb.

A tanulók motiválására tudatosan választ változatos tevékenységi formákat, 

feladattípusokat, eszközöket (pl. az érdeklődés felkeltésével, aktualizálással, 

ifjúsági irodalmi művekkel, az egyéni érdeklődési kör vagy a továbbtanulási, 

pályaválasztási irány figyelembevételével jelöl ki bázisszöveget vagy 

irodalmi művet).  

Épít az egyes szaktárgyi versenyek osztályszintű, iskolai fordulóinak 

motiváló hatására, a versenyző tanulók példájára (pl. iskolai pályázatok 

helyezettjeinek szövegeit beépíti a tanórai feladatokba).

Kiemeli az iskolai rendezvények (pl. az ünnepségek, a színjátszóköri 

előadások) szereplőinek kedvet ébresztő példáját.

Tudatosan motiválja és aktivizálja a tanulókat tanári kommunikációval, 

kreatív feladatokkal, változatos gyakorlatokkal és munkaformákkal, 

érdeklődést felkeltő szövegekkel, széles körű eszközhasználattal, a szóbeli 

és az írásbeli gyakorlatok megfelelő arányával stb.

Aktuális témákkal, mindennapos élethelyzetek problémafelvetésével, 

érdeklődést felkeltő szövegválasztással, változatos óravezetési technikákkal 

és eszközhasználattal, a szóbeli és az írásbeli feladatok megfelelő arányával 

készteti a tanulókat aktivitásra (pl. véleményalkotásra, személyes 

megnyilvánulásra, versenyzésre).

2.10.    

     

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

A magyaróra tervezete (pl. a célok megjelölése, az óra szerkezetének 

koherenciája,az ismeretek mennyisége, szövegválasztás, a feladatok típusa 

és egyensúlya, az időtervezés, a változatos módszerek, tevékenységi formák, 

eszközök, várható nehézségek felmérése) és a megvalósított óra koherensen 

kapcsolódnak egymáshoz,a rugalmas változtatás lehetőségének 

fenntartásával.

Az óra egyes lépései koherens egészet alkotnak, amelyet a lépések közti jól 

megtervezett átmenetek biztosítanak.

A szemléltetés szerves, célirányos, változatos. 

Az időtervezés teljesíthető, arányos a beosztás.

A magyaróra tervezete (pl. a célok megjelölése, az óra szerkezetének 

koherenciája, az ismeretek mennyisége, a szövegválasztás, a feladatok 

egyensúlya, az időtervezés, a változatos módszerek, tevékenységi formák, 

eszközök,v árható nehézségek felmérése) és a megvalósított óra koherensen 

kapcsolódnak egymáshoz,a rugalmas változtatás lehetőségének 

fenntartásával.

A tanórán különböző nyelvfejlesztési stratégiákat alkalmaz (pl. kreatív 

írásgyakorlatok, kreatív-produktív gyakorlatok, rejtvények, pletykajáték).

Az óra egyes lépései koherens egészet alkotnak, amelyet a lépések közti jól 

megtervezett átmenetek biztosítanak.

A szemléltetés szerves, célirányos, változatos. 

Az időtervezés teljesíthető, arányos a beosztás. 

A tudatos tervezés mellett is képes a változtatásra; ha szükséges, rugalmasan 

alkalmazkodik.  

A taneszközöket, a tanítási anyagokat az iskolai és tanulói lehetőségekhez 

mérten választja (pl. házi olvasmány kiválasztásakor előzetesen  felméri az 

osztály olvasási képességeit, ismeri az iskolakönyvtár állományát, a 

fénymásolási, sokszorosítási lehetőségeket).
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2.11.    

     
Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

A tanóra megtervezésében, megvalósításában tekintettel van a különböző 

tanulói összetételű osztályokra.

Figyelembe veszi a körülmények, a feltételek és a motivációk együttesét, és 

célirányosan választ módszertani kultúrájának lehetőségeiből (pl. tanulói 

kiselőadás vagy a szakértői módszer kiválasztása irodalmi tanulmány 

feldolgozása során).

Pl. a folyamatalapú olvasás és írás módszereit alkalmazza a tervezésében.

Az ismeretelsajátítást különböző útjait tervezi és alkalmazza. A 

tehetséggondozás és felzárkóztatás különböző módszereit alkalmazza a 

tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben is.

A tanóra megvalósításában tekintettel van a csoport adottságaira, a feltételek 

és a motivációk együttesének figyelembevételével választ célirányosan 

változatos módszertani kultúrájának lehetőségeiből. (pl. olvasási motiváció, 

kreativitás, hallott szöveg dekódolásának szintje, ítélőképesség).

Pl. a folyamatalapú olvasás és írás módszereit alkalmazza a tanórán a 

differenciált munkaszervezésben.

Az ismeretelsajátítást különböző útjait tervezi és alkalmazza (pl. 

szövegfeldolgozás tanári kalauzzal, beszélgetés az irodalmi műben 

megfogalmazódó erkölcsi problémáról, analitikus szövegvizsgálat 

szemponttáblázattal, idézetek gyűjtése és értelmezése kettéosztott naplóval, 

hasonlóságok és különbségek – összehasonlító műelemzés Venn-

diagrammal).

2.12.    

     
Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja.

A tudatos tervezés mellett is képes a változtatásra; ha szükséges, rugalmasan 

alkalmazkodik.

A taneszközöket, a tanítási anyagokat az iskolai és tanulói lehetőségekhez 

mérten választja.

Tapasztalatainak értékelése után módosítja, s ha szükséges, átalakítja a 

tananyagot, a műválasztást, a feladatokat (pl. az adottságoknak megfelelően 

választ a művekhez más feldolgozási módszert vagy ugyanattól a szerzőtől 

más műveket).

A következő feladattervezést, tananyag-elrendezést tapasztalatainak 

függvényében és az értékelése után módosítja (időigényes, nehezen 

befogadható, kevéssé motiváló vagy előrevivő volt a feladat).

A tudatos tervezés mellett is képes a változtatásra; ha szükséges, rugalmasan 

alkalmazkodik.

A taneszközöket, a tanítási anyagokat az iskolai és tanulói lehetőségekhez 

mérten választja.

A megtervezett óra felépítését, a nyelvi és irodalmi feladatokat rugalmasan 

kezeli a tanórán, az adott szituációnak és értelmezésnek megfelelően 

alkalmazkodik a feldolgozásukkor.

Az óra felépítését, az időbeosztást menet közben képes rugalmasan 

átalakítani.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

érdeklődésüket.

Összehangolja a tanulási folyamat iskolai és iskolán kívüli tényezőit. 

Alkalmaz egyéni és közösségi motiválási technikákat.

Alkalmazza az anyanyelvi és az irodalmi nevelés eljárásait, eszközeit (pl. 

folyamatos szókincsgyarapítás memoriterekkel, kötelező és egyéni 

olvasmányok irányított feldolgozásával, érdeklődést kiváltó művek, ifjúsági 

és kalandregények, humoros alkotások, illetve egy-egy drámai alkotás 

választásával). 

A tanulók olvasási készségének és szövegértő, műértő képességének 

folyamatos fejlesztésére törekszik.

A tanulók önálló olvasói tevékenységének fejlesztésével is képes az 

olvasóvá nevelésre (pl. ajánlott olvasmányok listájának elkészítése egyének 

vagy tanulói csoportok számára, a kiválasztott, elolvasott művek egyéni, 

csoportos feldolgozásához szempontsor készítése).

Felhasznál tanulói kommunikációt támogató eszközöket a 

Hatékony tanulási környezetet alakít ki. Az órán alkalmazza az anyanyelvi 

és irodalmi nevelés eljárásait  (szókincsfejlesztés, szöveg- és műértelmezés).

Beépíti a tanulói kommunikációs technikákat a tanórába (pl. az irodalmi mű 

cselekményének elbeszélése; problémamegbeszélés szóforgóval; szerepjáték 

irodalmi művek kérdésfelvetéseinek, szereplői magatartásának kifejezésére, 

megértésére).

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

esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.

Képes alkalmazkodni az aktuális körülményekhez, helyzetekhez a tanári 

kommunikáció, mű- és szövegválasztás, feladatkijelölés és szemléltetés 

területén is. Alternatív, többféle órai és otthoni feladatot tervez.

A tanórai tervezés és megvalósításban alkalmazkodik a tanulók fizikai és 

érzelmi állapotához, az aktuális élményekhez, tapasztalatokhoz, óravezetési 

stratégiájával, eljárásaival (pl. drámajátékkal, helyzetgyakorlatokkal, 

kommunikációs gyakorlatokkal).

Alternatív, többféle órai és otthoni feladatot tervez.

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

tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

A kompetenciák mérését a tanulói önfejlesztésre használja (nem 

osztályzatokra), viszonyításul a fejlesztéshez.  Az írásbeli és szóbeli 

feladatok szöveges és numerikus értékelésével lehetőséget ad az állandó, 

folyamatos és sokirányú fejlesztésre.

A tanórán a fejlesztés folyamatában értékeli az irodalmi és nyelvi ismeretek 

elsajátítását, a feladatokat, gyakorlatokat (pl. a fejlesztő értékelés változatos 

módszereit alkalmazza: dicséret, visszajelzés, hibaregisztráció, hiánypótlás, 

ösztönző feladatok,).

Közvetlen, de nem személyeskedő atmoszférát teremt, tisztázott 

szerepviszonyokkal. 

Pozitív visszajelzésekkel erősít.

Értékelése fejlesztő, reflektív, ezzel lehetőséget teremt az önértékelés 

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Általános iskolai magyartanári KKK:

"Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat iskolai, illetve iskolán kívüli összetevőinek szoros összehangolására, az anyanyelvi és az irodalmi nevelés különféle eljárásainak, eszközeinek hatékony, kreatív és 

integrált alkalmazására. Képes az olvasóvá nevelésre, a házi olvasmányok önálló tanulói feldolgozásának motiválására, a tanulók olvasási készségeinek és műértő képességének folyamatos fejlesztésére, a tanulók önálló olvasói 

tevékenységeinek támogatására. Ismeri, tudja alkalmazni az anyanyelvi és irodalmi nevelésben az egyéni, illetve a közösségi motiválási technikákat, a tanulói kommunikációt támogató eszközöket, a visszacsatolási mechanizmusokat. Tudja 

alkalmazni a korszerű beszéd- és beszédértés-fejlesztés, a folyamatelvű olvasás- és írástanítás egyéni, valamint csoportos módszertani eljárásait. Ismeri, továbbá alkalmazza a modern információfeldolgozási stratégiákat, technikákat az 

anyanyelvi és irodalmi ismeretbővítés folyamatában."

Középiskolai magyartanári KKK:

"Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat iskolai, valamint iskolán kívüli összetevőinek szoros összehangolására, az anyanyelvi és az irodalmi nevelés különféle eljárásainak, eszközeinek hatékony, kreatív, 

integrált alkalmazására. Képes az olvasóvá nevelésre, a házi olvasmányok önálló tanulói feldolgozásának motiválására, a tanulók olvasási készségeinek és műértő képességének folyamatos fejlesztésére, a tanulók önálló olvasói 

tevékenységeinek támogatására. Ismeri, illetve tudja alkalmazni az anyanyelvi és irodalmi nevelésben az egyéni, valamint a közösségi motiválási technikákat, a tanulói kommunikációt támogató eszközöket, a visszacsatolási 

mechanizmusokat. Tudja alkalmazni a korszerű beszéd- és beszédértés-fejlesztés, a folyamatelvű olvasás- és írástanítás egyéni, illetve csoportos módszertani eljárásait. Ismeri, valamint alkalmazza a modern információfeldolgozási 

stratégiákat, technikákat az anyanyelvi és irodalmi ismeretbővítés folyamatában."

 Szakterületi/szakspecifikus példák

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

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

taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

A szaktanterem, szertár szakmai jellegű berendezését, felszerelését elősegíti 

(pl. kézikönyvek, szakkönyvek, helyesírási szabályzatok, egynyelvű 

szótárak, irodalmi atlaszok, tablók; lejátszók, tévé, számítógép, projektor, 

digitális tábla beszerzésének javaslatával).

Lehetőséget teremt a differenciálásra, az egyéni, páros és csoportos 

feladatvégzésre, a táblavázlatok alkalmazására, helyi adottságok szerint a 

vetítésre, a digitális eszközök alkalmazására. 

A terem elrendezésével lehetővé teszi a páros és a csoportmunkát.

A tanulókat ösztönzi kommunikáció kezdeményezésére.

A tanulók megformált szövegben történő kommunikációját támogató légkört 

alakít ki. 

A tanulást támogatja a tanulók döntéshozatalba való bevonásával is.

Óratervezésében és óravezetésében tanulást támogató környezetet teremt a 

változatos munkaformák alkalmazásával és az ehhez igazodó tantermi 

elrendezéssel, szakmai, pedagógiai taneszközök rendszeres használatával 

(pl. kézikönyvek, szakkönyvek, irodalmi atlaszok, helyesírási szabályzat, 

egynyelvű szótár; lejátszók, tévé, számítógép, projektor, digitális tábla).

Lehetőséget teremt a differenciálásra, az egyéni, páros és csoportos 

feladatvégzésre, a táblavázlatok alkalmazására, helyi adottságok szerint a 

vetítésre, a digitális eszközök alkalmazására. 

A terem elrendezésével lehetővé teszi a páros és a csoportmunkát.

A tanulókat ösztönzi kommunikáció kezdeményezésére.

A tanulók megformált szövegben történő kommunikációját támogató légkört 

alakít ki. 

A tanulást támogatja a tanulók döntéshozatalba való bevonásával is (pl. a 

házi olvasmány kiválasztása; a csoportmunkák közös értékelése).

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.

Megismerteti a tanulókat az önálló ismeretszerzéshez, önfejlesztéshez 

szükséges legfontosabb kézikönyvekkel, aktuális szaktárgyi lexikonokkal, 

fogalomtárakkal, szótárakkal, segédkönyvekkel.

Segítséget nyújt az egyéni felzárkóztatáshoz, képességfejlesztéshez 

megfelelő szakirodalom, segédkönyvek kiválasztásával, javasolásával.

Megfelelő kiegészítő taneszközöket, műelemző köteteket, monográfiákat 

javasol a tehetséggondozáshoz. 

Használ különféle vázlatokat.

A tankönyvi szövegek feldolgoztatásában is változatos technikákat alkalmaz.

A tanórán megjelenik a szaktárgyi kézikönyvek, lexikonok feldolgozása akár 

a tanóra keretében, akár otthoni előzetes munkában.

Megfelelő kiegészítő taneszközöket, műelemző köteteket, monográfiákat 

javasol a tehetséggondozáshoz. 

Használ különféle vázlatokat (pl. szerkezeti vázlat versfeldolgozáshoz; 

folyamatábra epikai és drámai művek cselekményének összefoglalására; 

kulcsszavas vagy tételmondatos vázlat retorikus szerkezetű, érvelő 

szöveghez).

A tankönyvi szövegek feldolgoztatásában is változatos technikákat alkalmaz.

3.6. 
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

A helyesírási szabályzat, nyelvhelyességi kézikönyvek, szókincstárak, szólás- 

és szinonimatárak, irodalmi atlaszok alkalmazását a tananyagszinten is 

elsajátíttatja, anyanyelvi és irodalomórai felhasználásban is alkalmazza, és 

gyakran otthoni feladatokat is kapcsol ehhez.

Felhasználja a lexikonok, irodalmi enciklopédiák szócikkeit egyéni 

felkészüléshez.

Különféle vázlatot készíttet önálló beszédmű-alkotásra irodalmi művek 

értelmezésekor. 

Kihasználja a memoriterekben rejlő lehetőségeket (pl. a tanulók 

szókészletének gyarapítására, tanulási képességének fejlesztésére).

A magyar nyelvi kézikönyvek és egynyelvű szótárak használatára szoktatja 

rá a tanulókat. 

A tanulás-módszertani gyakorlatokat beépíti a tanítási folyamatba. 

A tanórán is különféle tanulási stratégiákat gyakoroltat, és házi feladatként 

is különféle formákat jelöl ki.

Felhasználja a lexikonok, irodalmi enciklopédiák szócikkeit egyéni 

felkészüléshez.

Különféle vázlatot és feleletterveket készít. Kihasználja a memoriterekben 

rejlő lehetőségeket (pl. a tanulók szókészletének gyarapítására, tanulási 

képességének fejlesztésére).

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

segítséget kínál számukra.

Stratégiaváltást javasol a tanulóknak nem kellő hatékonyságú tanulási 

formák esetén (pl. ha a tankönyvi tanulás elégtelen az irodalmi művek önálló 

értelmezése során; a jegyzetelési nehézségekkel küszködők számára 

gondolattérkép-készítő programokat ajánl).

A szókincsbeli hiányosságokat azonosíttatja, korrigálja (pl. 

szómeghatározással, szinonimák, antonimák megadásával).

A szövegértési kompetenciát mérő kérdéseket, feladatokat, feladatlapokat 

alkalmaz, szükség szerint kidolgoz. 

A tanulók műismeretének megteremtésére esetenként egyénre szabott 

módszereket vezet be.

A tanórán megjelenik az anyanyelvi-irodalmi, tanulás-módszertani 

készségfejlesztés a szókincs-, helyesírási és szövegértési, szövegalkotási 

készségfejlesztésben.

Stratégiaváltást javasol a tanulóknak nem kellő hatékonyságú tanulási 

formák esetén (pl. ha a tankönyvi tanulás nem elégséges az irodalmi művek 

önálló értelmezése során; a jegyzetelési nehézségekkel küszködők számára 

gondolattérkép-készítő programokat vagy más grafikus szervező  használatát  

ajánlja).
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3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás 

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

tanulás folyamatában.

Feladatokat jelöl ki a tanulóknak az IKT-eszközök alkalmazásával (pl. 

keresőprogramok használata, prezentációkészítés, olvasói élményeket, saját 

irodalmi alkotásokat megosztó közösségi oldalak létrehozása).

Tudatosítja a forráskezelés etikai normáit.

Készíttet írásos feladatokat szövegszerkesztő programmal. 

Kijelöl internetes anyaggyűjtési feladatokat.

Tájékozódik az elektronikus könyvtárakban.

Igény szerint közreműködik közösségi tanulói oldalak létrehozásában.

IKT-eszközök alkalmazásával feladatokat készíttet a tanórán (pl. 

keresőprogramok használata, prezentációkészítés, olvasói élményeket, saját 

irodalmi alkotásokat megosztó közösségi oldalak létrehozása). 

Írásos feladatokat végeztet szövegszerkesztő programmal (pl. beadandó házi 

feladatok).
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

Kihasználja a tantárgyban rejlő kiváló lehetőségeket a tanuló 

személyiségének sokoldalú fejlesztésére, képességeinek kibontakoztatására. 

A készségfejlesztés minden területére irányul a munkája (pl. 

beszédfejlesztés, anyanyelvi készségfejlesztés, szövegértési és - alkotási, 

írásbeli és szóbeli tevékenységformák).

Irodalmi alkotók és hősök példáival alakítja a tanulók szemléletmódját, 

fejleszti esztétikai, erkölcsi és véleményalkotó érzéküket (pl. a hiba,  vétség, 

bűn motívumainak értelmezése, elemzése).

Kihasználja a nevelési lehetőségeket a készségfejlesztésben,a 

szövegválasztásban, az olvasmányok kijelölésében. 

Felismerteti az életpróbákat, archetipikus helyzeteket, viszonyokat és 

szereplőket, a kultúrtörténeti toposzokat.

Tudatosítja az írott és hangzó szöveg olvasásával létrejött tapasztalatokat.

A készségfejlesztés minden területére irányul a munkája (pl. 

beszédfejlesztés, anyanyelvi készségfejlesztés, szövegértési és - alkotási, 

írásbeli és szóbeli tevékenységformák).

Irodalmi alkotók és hősök példáival alakítja a tanulók szemléletmódját, 

fejleszti esztétikai, erkölcsi és véleményalkotó érzéküket.

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

sokoldalúan tárja fel.

A tantárgyspecifikus alapelveket, eszközöket, eljárásokat felhasználja az 

egyéni bánásmód megvalósítására is.

Törekszik a tanulók esztétikai és erkölcsi érzékének fejlesztésre, helyes 

döntések kiváltására.

Személyesen motiválttá teszi a tanulókat a befogadásban, az olvasóvá 

nevelés folyamatában.

Az irodalmi műértelmezéskor a páros és csoportmunkát is felhasználja a 

tanulói személyiség rejtettebb vonásainak feltárására.

Az irodalmi művekkel való foglakozást felhasználja a sokirányú 

differenciálásra. 

A tanulók személyiségéhez, értelmi, érzelmi szintjéhez, érdeklődéséhez 

alkalmazkodva választ a szakmai és módszertani lehetőségek, a 

bázisszövegek, szemelvények, olvasmányok közül is.

A tanulók nyelvhasználati tudatosságát is fejleszti.

Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók képzésében, a 

felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban.

Szövegválasztásában a tanulók tudás- és fejlettségi szintjét, előképzettségét 

figyelembe veszi; törekszik az érdeklődésük felkeltésére (izgalmas 

helyzetek, konfliktusok, érdekes jellemek, aktuális mondanivaló kiemelése). 

A szövegértési stratégiákat változatosan alkalmazza. 

Ösztönzi a tanulókat kreatív írásra, önálló alkotásra, teret ad önkifejezésük 

többféle formájának.  

A szövegalkotásban látja és láttatja az önkifejezés lehetőségét. Beleépíti 

óráiba a kreativitást, az egyéni véleménykifejtést fejlesztő szövegalkotási 

gyakorlatokat.

A tanulók nyelvhasználati tudatosságát is fejleszti. Figyelembe veszi a 

nyelvi hátrányt.

Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók képzésében, a 

felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

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

Általános iskolai magyartanári KKK:

"Képes a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztésére a magyar nyelvi és irodalmi műveltséganyag elsajátításának, a beszéd, a beszédértés, az olvasás, a szövegértés, az írás és a szövegalkotás fejlesztésének folyamatában. Tudja adaptív 

módon alkalmazni az irodalmi és anyanyelvi nevelés speciális alapelveit, eszközeit, eljárásait. Képes felismerni és a szaktárgy tanításában adekvát módon figyelembe venni a tanulók hátrányos helyzetéből adódó sajátosságokat. Egyéni 

eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók képzésének és a tehetséggondozásnak a folyamatában. Az olvasóvá nevelés folyamatában képes a tanulói személyiség fejlesztésére a művekkel való egyéni találkozás, a személyesen motivált 

műélvező megértés révén és érdekében. Képes felkelteni a rendszeres olvasás igényét, s a szókincsbővítéssel, beszélni tudással erősíteni a tanulók önkifejezését. Képes a személyiség értelmi, érzelmi, testi, szociális,valamint erkölcsi 

fejlődéséről való elképzelések megismerésére, hasznosítására a magyar nyelv és irodalom tanításában."

Középiskolai magyartanári KKK:

"Képes a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztésére a magyar nyelvi és irodalmi műveltséganyag elsajátításának, a beszéd, a beszédértés, az olvasás, a szövegértés, az írás és a szövegalkotás fejlesztésének folyamatában. Tudja adaptív 

módon alkalmazni az irodalmi, anyanyelvi nevelés speciális alapelveit, eszközeit és eljárásait. Képes felismerni és a szaktárgy tanításában adekvátmódon figyelembe venni a tanulók hátrányos helyzetéből adódó sajátosságokat. Egyéni 

eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók képzésének és a tehetséggondozásnak a folyamatában. Az olvasóvá nevelés folyamatában képes a tanulói személyiség fejlesztésére a művekkel való egyéni találkozás, a személyesen motivált 

műélvező megértés révén és érdekében. Törekszik a tanulók anyanyelviotthonosság-érzetének megerősítésére. Képes a személyiség értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődéséről való elképzelések megismerésére, hasznosítására a 

magyar nyelv és irodalom tanításában."

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

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 15



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom

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

A tanulók személyiségét fejleszti a tananyag elrendezésével, 

szövegválasztással, az értékelési módok kombinálásával (pl. az önismeret, 

önbizalom, önállóság, kitartás, döntéshozás és felelősségvállalás területén). 

A tanulók személyiségét fejleszti a tananyag elrendezésével, 

szövegválasztással, az értékelési módok kombinálásával (pl. az önismeret, 

önbizalom, önállóság, kitartás, döntéshozás és felelősségvállalás területén). 

A nyelvi és irodalmi ismeretanyag közvetítése során és a feladatok 

megoldásának értékelésekor folyamatosan és változatosan értékeli a tanulók 

munkáját.

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

kibontakoztatására törekszik.

Kihasználja az irodalmi művekben rejlő tartalmi és esztétikai lehetőségeket 

a kulturális igény fejlesztésére.

Figyelmet fordít a tanulási stratégiák, technikák fejlesztésére.

Az irodalmi művek értelmezését irodalmi kommunikációs viszonyként, a 

szöveg és olvasója párbeszédeként is alkalmazza.

Fejleszti a reproduktív és az alkotó képzeletet (pl. megzenésítés, rajzolás, 

díszletterv, maszk, jelmez stb.).

Figyelmet fordít a a tanórán is a tanulási stratégiák, technikák fejlesztésére.

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

számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

Felismeri a tanulási nehézségeket a szövegértésben, szövegalkotásban (pl. a 

beszédhanghallás zavarai, a részképességek fejletlensége, a szókincs 

elégtelensége; információgyűjtési gondok: nyelvi vagy a szövegben kódolt 

valóság hiányosságai; helyzetmeghatározási gondok: a szövegben ábrázolt 

körülmények időbeli és térbeli viszonyai, a szövegben bemutatott szereplők 

és azok viszonyai, a szövegben ábrázolt szerepek feltérképezése; a 

normaismeret hiányosságai: a szerepnek megfelelő beszédmód, stílus, 

szókincsregiszter) és megfelelő szakemberhez fordul.

Felhasználja a szakaszos szövegfeldolgozás módszerét. 

Felismeri a tanórán a tanulási nehézségeket a szövegértésben, 

szövegalkotásban (pl. a beszédhanghallás zavarai, a részképességek 

fejletlensége, a szókincs szegényessége; információ-

gyűjtési gondok: a nyelvi vagy a szövegben kódolt valóság hiányosságai; 

helyzetmeghatározási gondok: a szövegben ábrázolt körülmények időbeli és 

térbeli viszonyai, a szövegben bemutatott szereplők és azok viszonyai, a 

szövegben ábrázolt szerepek feltérképezése; a normaismeret hiányosságai: a 

szerepnek megfelelő beszédmód, stílus, szókincsregiszter). Felhasználja a 

szakaszos szövegfeldolgozás módszerét.

4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára 

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

valósítja.

Hatásos tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz a különleges bánásmód-

specifikusságnak megfelelően (pl. párban történő, csoportbontásos tanulás).

Szükség esetén alkalmazza az egyéni fejlesztési terveket.

Tervező munkája során épít pl. a szakértői véleményben leírtakra és a 

munkája során alkalmazott célzott megfigyelésre.

A nyelvi hátránnyal küzdő tanulók fejlesztésére egyéni fejlesztési tervet 

dolgoz ki, amellyel bővíti a kulturális és szókincsbeli tudásukat is.

Alkalmazza az irodalomterápia eszközeit.

Hatásos tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz a különleges bánásmód-

specifikusságnak megfelelően (pl. párban történő, csoportbontásos tanulás).

A tanórán is differenciál, és élménypedagógiai módszereket is felhasznál.

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

egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.

A csoportos munkaszervezés megtervezésében is tekintettel van az egyéni 

nyelvi és irodalmi készségfejlesztésre a feladatok kijelölésével.

Odafigyel az egyéni szükségletekre, a tanulók egyéni igényeinek is 

megfelelő csoportos tanítási stratégiákat alkalmaz. 

Aktivizálja a különböző képességű tanulókat megfelelő feladatok 

kijelölésével. 

Biztosít választható gyakorlatokat és szövegeket.

Képes olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására, amelyben a tanulók 

értékesnek és fontosnak érezhetik magukat.

A tanórán a csoportos munkaszervezésben is tekintettel van az egyéni nyelvi 

és irodalmi készségfejlesztésre a feladatok kijelölésével.

Odafigyel az egyéni szükségletekre, a tanulók egyéni igényeinek is 

megfelelő csoportos tanítási stratégiákat alkalmaz. 

Aktivizálja a különböző képességű tanulókat megfelelő feladatok 

kijelölésével. 

Biztosít választható gyakorlatokat és szövegeket.

Képes olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására, amelyben a tanulók 

értékesnek és fontosnak érezhetik magukat.
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4.8. 
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk.

A nyelvi és tartalmi hibák értékelésekor, javításakor korrekt módon, 

tapintatosan jár el.

A tanítás során a folyamatolvasást és -írást részesíti előnyben (pl. 

portfólióval).

Az elsajátított készségek és a begyakorolt módszerek a tanulás későbbi 

szakaszában is lehetővé teszik az ismeretek utólagos megszerzését, ezért 

erre is megfelelő hangsúlyt helyez a tanítás során.

Az írásbeli munkákat is a fejlesztést segítően, folyamatközpontúan  értékeli.

A tanórán megjelenő tanulói nyelvi hibákat tapintatosan javítja. 

A tanórán megjelenik a folyamatolvasás és -írás.

A tanulást és az egyéni javítást is támogató tanári megnyilatkozásokat 

fogalmaz.

4.9. 
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli.

Változatos eljárásokat alkalmaz nyitott pedagógiai szemlélettel, figyelembe 

véve a különböző tanulási stílusokat (drámapedagógia, kreatív írás, filmes 

feladatok).

Az anyanyelvi és irodalmi készségfejlesztés személyre szabottan és a 

tantervi céloknak megfelelően jelenik meg a tanórán.

Erősíti a tanulók saját tanulásuk iránt érzett felelősségtudatát.

Feladatai figyelembe veszik a különböző tanulási stílusokat, és fejlesztik az 

egyéni tanulási stratégiákat.

4.10.    

     

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.

A tervezésben ki van dolgozva és követhető a tanulók számára a nyelvi és 

irodalmi feladatok értékelése.

Szükség esetén felülvizsgálja és korrigálja értékelési rendszerét.

A tanórán világosan  és követhetően értelmezhető a tanulók számára a 

nyelvi és irodalmi feladatok értékelése.
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

5.1. Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.

A szaktárgyi eseményekben folyamatokban többféle támogató pedagógiai 

szerepben vesz részt (irányít, segít, motivál, vitázik).

Kihasználja a magyarórai elfogadó légkört az önálló véleménynyilvánítás, 

személyes álláspont kifejtésére. 

Megteremti az irodalmi művek közös feldolgozásának közösségi kereteit. 

Alkalmaz interkulturális nevelési programokat.

Fejleszti az egyéni különbségek megértésére is épülő kooperációt, 

együttműködési készséget. 

A tananyaghoz kapcsoltan alkalmazza a személyre szabott egyéni 

feladatokat, a kooperativitást, a nem formális módszereket is.

A szaktárgyi órán lehetőséget teremt a személyes álláspontok nyugodt 

kifejtésére, az egyéni vélemények kimondására és meghallgatására is. 

Értelmezői közösséget alakít ki a csoportokban végzett szövegértési 

gyakorlatok során. 

Az anyanyelvi készségfejlesztés során biztosítja az igényes egyéni 

nyelvhasználat elfogadó légkörét. Fejleszti a tanulók anyanyelviotthonosság-

érzetét, egymás nyelvhasználatának tapintatos elfogadását és értékelését.

Fejleszti az egyéni különbségek megértésére is épülő kooperációt, 

együttműködési készséget. 

A tananyaghoz kapcsoltan alkalmazza a személyre szabott egyéni 

feladatokat, a kooperativitást, a nem formális módszereket is.

Saját kommunikációjával is hozzájárul az elfogadó és bizalmat keltő, 

nyugodt légkör kialakulásához.

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

osztályfőnöki tevékenység

Általános iskolai magyartanári KKK:

"Képes az irodalmi és anyanyelvi nevelés tanórai, illetve tanórán kívüli közösségi formáinak, csoportos tevékenységeinek megszervezésére, a tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek 

megértésére, interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködési készségek fejlesztésére. Képes a műértelmező folyamat közösségi kereteinek megteremtésére, valamint arra, hogy e folyamatban – többféle szerepben – 

motiválóként, résztvevőként, irányítóként, segítőként vegyen részt. Elkötelezett a tanulók anyanyelvi kompetenciáinak egyéni fejlesztésére és az ezt szolgáló csoportos tevékenységek megszervezésére (projektmunka, páros és csoportmunka, 

kooperatív tanulási technikák, nem formális módszerek), a tananyaghoz kapcsolt alkalmazására. Jártas iskolai ünnepségek, magyar nyelvi és irodalmi tanulmányi versenyek, tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában. 

Képes iskolaújság, iskolarádió, iskolai és egyéb közösségi honlapok létrehozásának, szakmai működtetésének támogatására. Felkészült magyar nyelvi és irodalmi szakkörök, önképző körök irányítására, a tanulói önszerveződés 

elősegítésére."

Középiskolai magyartanári KKK:

"Képes az irodalmi és anyanyelvi nevelés tanórai, illetve tanórán kívüli közösségi formáinak, csoportos tevékenységeinek megszervezésére, a tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek 

megértésére, interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködési készségek fejlesztésére. Képes a műértelmező folyamat közösségi kereteinek megteremtésére, valamint arra, hogy e folyamatban, többféle szerepben: 

motiválóként, résztvevőként, irányítóként, segítőként vegyen részt. Elkötelezett a tanulók anyanyelvi kompetenciáinak egyéni fejlesztésére, az ezt szolgáló csoportos tevékenységek megszervezésére projektmunka; páros és csoportmunka; 

kooperatív tanulási technikák; nem formális módszerek tananyaghoz kapcsolt alkalmazásával. Jártas iskolai ünnepségek, magyar nyelvi és irodalmi tanulmányi versenyek, tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában. Képes 

iskolaújság, iskolarádió, iskolai és egyéb közösségi honlapok létrehozásának, szakmai működtetésének támogatására. Felkészült magyar nyelvi és irodalmi szakkörök, önképző körök irányítására, a tanulói önszerveződés elősegítésére."

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
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5.2. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

Kihasználja az irodalmi művekből adódó nevelési lehetőségeket a NAT 

kiemelt fejlesztési céljainak megfelelően.

A saját megbecsülésére és a mások iránti toleranciára nevel. 

Fejleszti a társas-társadalmi párbeszédhez szükséges nyelvi, kommunikációs 

képességeket (pl. az ön-és társkontroll alkalmaival).

A művek feldolgozása során kialakítja a tanárt és a társakat meghallgató és 

tiszteletben tartó magatartásformákat.

Kihasználja az anyanyelvi szövegekből és szépirodalmi művekből adódó 

nevelési lehetőségeket.

Kulturált nyelvi magatartást alakít ki a társas kommunikációban. 

Fejleszti az önkifejezéshez, az önfegyelemhez és a társas-társadalmi 

párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi,  kommunikációs képességeket.

Saját kommunikációjával is példát ad a tiszteletre, az udvarias 

megnyilatkozási formákra. Saját viselkedésével, magatartásával, stílusával, 

beszédmódjával, udvariassági, köszönési formák betartásával is mintát ad.

Az eltérő műértelmezések, esztétikai értékválasztások kapcsán megfelelő 

vitakultúrára nevel (pl. vitákkal, csoportos műfeldolgozó gyakorlatokkal).

5.3. 
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

Figyelembe veszi az eltérő társadalmi, kulturális hátterű tanulók ismereteit 

vagy ezek hiányát a nyelvi fejlesztésben és az irodalmi nevelés folyamatában 

és a tanórán is.

A nyelvi hátránnyal küszködő tanulók önkifejezését folyamatosan ellenőrzi, 

segíti és fejleszti.

A feldolgozandó szövegek választásában, a feladatok kijelölésében a tanulók 

hátterét figyelembe vevő alternatív lehetőségeket is választ, ajánl.

Az eltérő kulturális, társadalmi háttér figyelembevételével fejleszti a társas 

kompetenciákat szövegek, szépirodalmi alkotások olvasásakor és 

feldolgozásakor (pl. kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés, 

empátia, tolerancia, szabálytudat kialakítása).

Figyelembe veszi az eltérő társadalmi, kulturális hátterű tanulók ismereteit 

vagy ezek hiányát a magyarórán is.

Segíti és fejleszti a nyelvi hátránnyal küszködő tanulók önkifejezését.

A feldolgozandó művek, szövegek választásában alternatív, tanulói döntésen 

alapuló lehetőségeket is ajánl.

Az eltérő kulturális, társadalmi háttér figyelembevételével fejleszti a társas 

kompetenciákat szövegek, szépirodalmi alkotások olvasásakor és 

feldolgozásakor (pl. kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés, 

empátia, tolerancia, szabálytudat kialakítása).

5.4. 
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.

Szükség szerint tanulópárokat alakít ki akár felzárkóztatás (korrepetálás), 

akár tehetséggondozás (pl. alkotópárok csoportjainak létrehozása) céljából.

Ösztönzi tanítványait (lehetőségeik és képességeik figyelembevételével) a 

szaktárgyhoz kapcsolódó versenyeken (pl.vers- és prózamondó versenyeken, 

alkotói pályázatokon) való indulásra. 

Részt vesz pl. iskolaújság, iskolarádió, iskolai és közösségi honlapok 

létrehozásában, szakszerű szakmai működtetésében. 

Vezet magyar nyelvi vagy irodalmi jellegű szakköröket (pl. színjátszó, 

nyelvművelő, irodalmi szakkört). 

Erősíti a regionális és helyi kulturális kötődéseket. 

Elősegíti a tanulói önszerveződést is az irodalmi és nyelvi fejlesztésben.

Figyel a társas kompetenciák fejlesztésének lehetőségeire szépirodalmi 

művek, különféle tartalmú szövegek olvasásával és feldolgozásával 

(kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés, empátia, tolerancia, 

szabálytudat kialakítása).

Olyan gyakorlatokat is alkalmaz, amelyek erősítik a regionálisés helyi 

kapcsolatokat, kötődéseket.

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel.

A konfliktusok elhárításában az irodalomterápia lehetőségeivel is él.

Egymás értését, az empátiát különféle műértelmezési, dramatikus formák 

kipróbálása révén fejleszti (pl. irodalomterápia, helyzetgyakorlatok).

Az empátiát fejleszti a tanórai keretek között is különféle dramatikus formák 

kipróbálásával (pl. helyzetgyakorlat, irodalmi társasjáték tervezése, versírási 

gyakorlat, projektmunka, tanulói kiselőadások tervezése).

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

hatékonyan kezeli.

A csoportkonfliktusokat felismeri és hatékonyan kezeli (pl. különféle 

irodalmi művek részleteinek dramatizált formáival).

Az együttműködés és a versengés egészséges összhangjára törekszik.

Irodalmi példákkal (hősök, archetípusok alakjával, konfliktusainak 

értelmezésével), drámajátékkal is megvilágít élethelyzeteket, kezel 

összeütközéseket.

Az együttműködés és a versengés egészséges összhangjára törekszik.
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5.7. 
A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a 

tanulók vitakultúráját

Tanulóközpontú módszereket, munkaformákat nagyobb arányban alkalmaz. 

Háttérbe vonul, mértéktartó beszédmódot választ, amikor szükséges.

Kiaknázza az irodalmi művekben és a tantárgy feladattípusaiban rejlő 

lehetőségeket egymás véleményének megismerésére, meghallgatására, 

elfogadására (pl. olyan gyakorlatokkal, ahol a szóátadás joga a tanulót illeti 

meg). 

A művek befogadásában lehetővé teszi az indoklással alátámasztott 

álláspontok kialakítását. 

Tanulóközpontú módszereket, munkaformákat nagyobb arányban alkalmaz. 

Háttérbe vonul, mértéktartó beszédmódot választ, amikor szükséges, és 

olyan gyakorlatokat is alkalmaz, amelyekben a szóátadás joga a tanulókat 

illeti meg.

Irodalmi művekhez kapcsoltan is fejleszti a vitakultúrát (pl. állásfoglalás 

problémák mellett vagy ellen; irodalmi alakok védelme vagy vádolása).

A művek befogadásában lehetővé teszi az indoklással alátámasztott 

álláspontok kialakítását.

5.8. 
Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, 

nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.

Tudatosan épít az irodalmi művekben, olvasmányélményekben rejlő 

lehetőségekre a történelmi-társadalmi érzékenység fejlesztésére, a történelmi-

társadalmi különbségekhez, a különböző társadalmi helyzetű emberekhez 

való megfelelő viszonyulásra.

Az olvasási élményekkel is toleranciára, nyitottságra nevel, együttműködő 

kommunikációra a kis- és nagyközösségi színtereken egyaránt. 

Célirányosan alkalmazza a tematikus-motivikus összefüggésekben más 

művészeti ágak alkotásait, a kultúra iránti tisztelet felkeltését.

Együttműködésre nevel a tanórán, az osztály vagy csoport közösségében is. 

Vállalja és felismerteti saját értékközvetítő szerepét a tanóra során is.

Megfigyelteti, tudatosítja a művészet kultúraalkotó szerepét, más korok, 

művészeti ágak, kultúrák értékeinek elfogadását. 

Adott szempontok alapján (pl. stílustörténeti, tematikus-motivikus) 

különféle műfajú, más-más korú, művészeti ághoz tartozó művek 

összehasonlítását feladatul jelöli ki.

Olyan gyakorlatokat tervez, amelyek felfedeztetik a nyelvek és az 

anyanyelvváltozatok sokszínűségét és értékeit.

Az olvasási élményekkel is toleranciára, nyitottságra nevel, együttműködő 

kommunikációra a kis- és nagyközösségi színtereken egyaránt. 

5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz 

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

digitális eszközök funkcionális használatának terén.

A tervezésben figyelmet fordít az online kommunikáció nyelvhasználatára.

A tantárgy követelményeire és sajátosságaira épülő, a tanulást segítő online 

közösségeket támogat, hoz létre.

A digitális eszközöket funkcionálisan használja.

A tanórákon figyelmet szentel az online kommunikáció nyelvhasználatára, a 

különféle kommunikációs csatornák nyelvi normáinak megismertetésével.

A digitális eszközöket funkcionálisan használja.

5.10.    

     
Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

A csoportalakítás változatos módszereit alkalmazza.

A tanítási órán változatos, kooperatív tanulásra épülő stratégiákat alkalmaz a 

közösségfejlesztésre.

Tanítási órán és tanításon kívüli közös tevékenységekben egyaránt 

változatos módszereket alkalmaz a közösségfejlesztésre (pl. csoportmunka, 

projektmunka, színjátszás, irodalmi kávéház, helytörténeti projekt, témahét).

A csoportalakítás változatos módszereit alkalmazza.

A tanítási órán változatos, kooperatív tanulásra épülő stratégiákat alkalmaz a 

közösségfejlesztésre.

Anyanyelvi vagy irodalmi projektmunkát szervez (pl. műveltségi anyag 

bővítésére, tantárgyi koncentrációval: egy téma, korszak, korstílus, 

stílusirányzat, motívum bemutatása). 
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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.

Értékelésében a magyar nyelv és irodalom tantervi központi és helyi 

követelményeit követi.

Képes a szaktárgyi célokat fejlesztő értékelési módszerek, mérési eszközök 

adaptív alkalmazására, esetleg kidolgozására is. 

A központi mérések eredményeit, tanulságait felhasználja. 

Folyamatszerűen, egységben értékel, az eredményeket hatékonyan 

alkalmazza, reflektál.

Motiváló értékelésével támogatja a személyiségfejlődés és a 

teljesítményképes tudás megszerzésének folyamatát..

Figyelembe veszi a fejlődési folyamatokat a tanulási és személyiségfejlődés 

terén, értékelésével is motivál. 

Ügyel az arányok megtartására: anyanyelvi és irodalmi tevékenységekben 

különféle, változatos, kiszámítható és megismerhető szóbeli és írásbeli 

értékelési formákat alakít ki. Folyamatszerűen, egységben értékel, az 

eredményeket hatékonyan alkalmazza.

Képes a szaktárgyi célokat fejlesztő értékelési módszerek, mérési eszközök 

adaptív alkalmazására, esetleg kidolgozására is. 

A központi mérések eredményeit, tanulságait felhasználja. 

Folyamatszerűen, egységben értékel, az eredményeket hatékonyan 

alkalmazza, reflektál.

Motiváló értékelésével támogatja a személyiségfejlődés és a 

teljesítményképes tudás megszerzésének folyamatát.

Figyelembe veszi a fejlődési folyamatokat a tanulási és személyiségfejlődés 

terén, értékelésével is motivál. 

A tanórán a készségfejlesztést (pl. a nyelvhasználati készségfejlesztést) a 

tanulócsoporthoz és a tantervi követelményekhez igazítja.

Különféle, változatos, de kiszámítható, megismerhető, következetes 

értékelési formákat alkalmaz.

A szövegértési és szövegalkotási kompetenciák mérésével és értékelésével 

kapcsolatos eljárásokat ismeri, alkalmazza.

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

különböző értékelési módszereket, eszközöket.

A céloknak megfelelő értékelési módszereket választ, adaptív értékelési 

eszközöket alkalmaz.

Az értékelési módszereket és eszközöket változatosan, esetenként 

kombináltan alkalmazza.

Az anyanyelvi és irodalmi tevékenységekben ügyel a változatos és 

megtervezett szóbeli és írásbeli értékelési formák arányosságára.

A céloknak megfelelő értékelési módszereket választ, adaptív értékelési 

eszközöket alkalmaz.

Tanórai értékelésében is a magyar nyelv és irodalom tantárgyi tantervi 

követelményeit követi. 

Az anyanyelvi és irodalmi tevékenységekben ügyel a szóbeli és az írásbeli 

értékelési formák arányosságára a tanórán.

Általános iskolai magyartanári KKK:

"Képes a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének értékelésére; különböző értékelési formák, eszközök használatára; az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására; az önértékelés 

fejlesztésére. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi kompetenciák mérésével, értékelésével kapcsolatos eljárásokat, a központi mérések eredményeit, tanulságait. Törekszik az értékelés különféle formáinak folyamatszerű, egységben való 

alkalmazására. Képes az irodalmi nevelés folyamatában reflektálni a különféle értékelési szempontokra, a közös órai interpretációk megszervezésére, az értékelési szempontok diákokkal történő megvitatására, a tanulók egyéni nehézségeinek 

felmérésére, a műértelmező írások megfelelő értékelésére. Az anyanyelvi nevelés, ismeretbővítés folyamatában is olyan értékelő eljárásokat alkalmaz, amelyek pozitívan hatnak a tanulók nyelvi és személyiségbeli fejlődésére, önértékelésére. 

Képes a szaktárgyi célokat szolgáló fejlesztő értékelési módszerek és mérési eszközök kidolgozására, adaptív alkalmazására."

Középiskolai magyartanári KKK:

"Képes a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek, személyiségfejlődésének értékelésére; különböző értékelési formák és eszközök használatára; az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására; az önértékelés 

fejlesztésére. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi kompetenciák mérésével, értékelésével kapcsolatos eljárásokat, a központi mérések eredményeit, tanulságait. Törekszik az értékelés különféle formáinak folyamatszerű és egységben való 

alkalmazására. Képes az irodalmi nevelés folyamatában reflektálni a különféle értékelési szempontokra, a közös órai interpretációk megszervezésére, az értékelési szempontok diákokkal közös megvitatására, a tanulók egyéni nehézségeinek 

felmérésére, a műértelmező írások megfelelő értékelésére. Az anyanyelvi nevelés és ismeretbővítés folyamatában is olyan értékelő eljárásokat alkalmaz, amelyek pozitívan hatnak a tanulók nyelvi és személyiségbeli fejlődésére, 

önértékelésére. Képes a szaktárgyi célokat szolgáló fejlesztő értékelési módszerek és mérési eszközök kidolgozására, adaptív alkalmazására."

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

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok
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6.3. 
A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít.

Az anyanyelvi és irodalmi kompetenciák mérésére különféle eljárásokat 

alkalmaz.

A szaktárgy fejlesztési és tartalmi követelményeinek megfelelő, a tanulók 

sajátosságait is figyelembe vevő, korrekt mérőeszközöket dolgoz ki. 

Mérőeszközeit alkalmazza az alapkészségek (pl. az olvasási készség, a 

szókészlet, a szövegértés, az íráskészség, a helyesírás stb.) méréséhez. 

Megtervezett és a tanulók számára ismert szempontrendszert használ az 

ellenőrzésben értékelésre (pl. a szövegalkotási feladatoknál).

Megfelelő eszközöket fejleszt és alkalmaz az irodalmi és nyelvi ismeretek 

méréséhez is.

Az értékelés alkalmával lehetőséget biztosít a személyes vagy csoportos 

konzultációra.

A tanórán különféle eljárásokat alkalmaz az anyanyelvi és irodalmi 

kompetenciák mérésére. 

Mérőeszközeit az alapkészségek (pl. az olvasási készség, a szókészlet, a 

szövegértés, az íráskészség, a helyesírás) kialakultságának méréséhez 

alkalmazza. 

Világos és a tanulók számára ismert szempontrendszert használ az 

ellenőrzésben értékelésre (pl.a szövegalkotási feladatoknál).

Megfelelő eszközöket fejleszt és alkalmaz az irodalmi és nyelvi ismeretek 

méréséhez is.

6.4. 
A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre.

Tervei és reflexiói alapján a tanulói aktivitást fenntartja és erősíti 

kérdésekkel, folyamatos visszajelzéssel. 

A segítő, fejlesztő értékelés nagyobb arányára törekszik a 

készségfejlesztésben. 

Tudatosan alkalmazza a pozitív értékelést.

A tanulói aktivitást fenntartja és erősíti kérdésekkel, folyamatos 

visszajelzéssel. 

A segítő, fejlesztő értékelés nagyobb arányára törekszik a tanórán.

Lehetőséget ad a befogadói értelmezések megvitatására.

Tudatosan alkalmazza a pozitív értékelést.

6.5. Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.

Világosan értelmezhető a tanulók számára a nyelvi és az irodalmi feladatok 

értékelése (pl. az értékelési szempontok megadásával, kritériumokat is 

tartalmazó értékelőlappal).

Értékelési szempontjai, módszerei ismertek és követhetők a tanulók, a 

szülők számára is (pl. a tanulási szakaszokhoz is igazodik).

A tanórán világosan értelmezhető a tanulók számára a nyelvi és az irodalmi 

feladatok értékelése. 

Javítási módszerei és visszajelzései a tanórai munka során is világosak, 

tárgyszerűek tartalmi és stiláris szempontból egyaránt.

6.6. Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.

Értékelése a teljesítményen alapul, a továbbhaladás, a fejlesztés, a javítás 

szándékával.

Ismeri és alkalmazza a hatékony módszereket a tanulók irodalmi és nyelvi 

teljesítményeinek, elkötelezettségének értékelésére. 

Lehetővé tesz mind a tanár, mind a tanulók részéről komplex értékelő 

megnyilatkozásokat megfelelő minősítő és bizonyító elemekkel.

Egyéni útmutatásaival segíti a szövegek javítását (pl. javítási lehetőséget 

biztosít).

Értékelései fejlesztő elemeket tartalmaznak kiemelten a tantárgy fejlesztési 

követelményeire.

Megfelelően irányítja és szervezi a társak egymás iránti, valamint a 

tanulócsoportok értékelését.

Saját értékelését el tudja fogadtatni.

Értékelő megnyilatkozásai világosak, változatosak, és megfelelő indoklást is 

tartalmaznak.

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését.

Fejleszti a tanulók önértékelését a tanári, valamint a csoportos és a tanulói 

önértékelés segítségével is.

A tanulás tervezését is fejleszti (pl. az éves anyag, feladatok rendezett 

kijelölésével, a házi olvasmány feldolgozásának ütemezésével, az 

ellenőrzések időpontjának megadásával, határidők kitűzésével).

Fejleszti a tanulók önértékelését a tanári, valamint a csoportos és a tanulói 

önértékelés segítségével is.

A nyelvi készségfejlesztésben az ön- és a csoportos értékelésre is figyelmet 

fordít.

6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani.

Az értékelési adatok elemzésének segítségével fejleszti saját gyakorlatát. 

A tervezési munkában nyomon követhető a korábbi nyelvi és irodalmi 

tapasztalatainak beépítése (nyelvi, irodalmi hibajavítási feladatok).

A tanulói csoportok különféle teljesítményeinek adatai alapján, szükség 

esetén változtat módszerein, módosít követelményein. 

A tanórai munkában nyomon követhető a korábbi nyelvi és irodalmi 

tapasztalatainak beépítése (nyelvi, irodalmi hibajavítási feladatok).

A tanulói csoportok különféle teljesítményeinek adatai alapján, szükség 

esetén változtat módszerein, módosít követelményein.
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7.1. 
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi.

Kommunikációs készségeit tudatosan alkalmazza és fejleszti. Tanári nyelvhasználata megfelelő, mintaszerű, kommunikációs technikái 

hatékonyak.

Kommunikációjával segíti a tanulói motivációt, támogatja az önálló és 

közösségi tevékenységeket. 

Tanári beszédmódja hatékony az tanításban és a fejlesztésben is.

Konstruktívan kommunikatív, nyitott személyiség

7.2. 
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.

A tervezésben figyelmet fordít az online kommunikáció funkcionális 

alkalmazására, nyelvhasználatára (pl. az  e-napló használata).

Funkcionálisan alkalmazza az online eszközöket.

A tanórákon figyelmet fordít az online kommunikáció nyelvhasználatára a 

különféle nyelvi kódok megismertetésével.

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

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

Saját szakmai fejlődése érdekében is képes az iskolai kommunikáció 

szereplőivel való kooperációra, a visszajelzések tudatos felhasználására. 

Alkalmanként lehetőséget teremt tanórái, foglalkozásai látogatására 

kollégáknak, szülőknek (nyílt órák, bemutatóórák, hospitálás).

7.4. 
A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik 

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

A fontos szakmai szervezetek munkáját ismeri, szükség esetén képes az 

együttműködésre szakmai szervezetekkel, szakemberekkel, pedagógiai 

központokkal.

Iskolán kívüli szakmai kooperációjának eredményeit is beépíti szaktárgyi 

tanórai munkájába (pl. a tanulmányi versenyek tapasztalatait).

A tanulók önállósodása és szaktárgyi fejlődése érdekében kooperál az 

iskolán kívüli tevékenységek szereplőivel (pl. pedagógiai intézetek, 

közművelődési intézmények, múzeumok, színházak munkatársaival). 

Iskolán kívüli szakmai kooperációjának eredményeit is beépíti szaktárgyi 

tanórai munkájába.

Együttműködik pl. a tanulmányi versenyre, műsorra, szavalatra, ünnepi 

beszédre, színházlátogatásra készülő tanulók felkészítésében, szükség 

szerint tanórai keretek között is.  

7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti 

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

meggyőzhető.

Aktívan részt vesz szakmai megbeszéléseken, vitákban.

Saját véleménye van, de szakmai érvekkel meggyőzhető vitákban (pl. helyi 

tantervi viták, szaktárgyi megbeszélések).

A tanórán saját szakmai véleménye mellett szükség vagy igény esetén 

másokét is ismerteti (pl. azonos csoportot tanító több tanár, fakultációs vagy 

szakköri csoport esetén).

Indikátorok

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

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Általános iskolai magyartanári KKK:

"Képes a tanulói motiváció, az önálló és közösségi tevékenység támogatására, hatékony ismeretközvetítésre, adaptív irodalmi, anyanyelvi nevelésre. Folyamatosan törekszik saját pedagógiai kommunikációjának, az osztálytermi és a tanórán 

kívüli iskolai kommunikáció sajátosságainak megismerésére. Képes a magyarázó, kérdező, instruáló, visszacsatoló, értékelő, tevékenységszervező, kapcsolatteremtő, -tartó, -záró kommunikációs kultúrájának fejlesztésére. Képes az iskolai, 

illetve az iskolán kívüli nevelés színterein – az anyanyelvi és az irodalmi nevelés tantárgyközi beágyazottságának megfelelően – az iskolai, valamint az iskolán kívüli nevelés más szereplőivel (pl. a közművelődési intézményekkel, a 

múzeumokkal stb.) való kooperációra. Figyelembe veszi a rokon szakterületek képzési szempontjait az irodalmi és az anyanyelvi nevelés folyamatában. Ismeri a szaktárgyához kapcsolódó főbb szakmai szervezetek munkáját. Törekszik a 

pedagógiai tevékenységét támogató szakmai szervezetekkel és szakemberekkel való együttműködésre. Kapcsolatot tart a szülőkkel, az iskolai közösségekkel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel."

Középiskolai magyartanári KKK:

"Képes a tanulói motiváció, az önálló, valamint a közösségi tevékenység támogatására, hatékony ismeretközvetítésre, adaptív irodalmi és anyanyelvi nevelésre. Folyamatosan törekszik saját pedagógiai kommunikációjának, az osztálytermi és 

a tanórán kívüli iskolai kommunikáció sajátosságainak megismerésére. Képes magyarázó, kérdező, instruáló, visszacsatoló, értékelő, tevékenységszervező, kapcsolatteremtő, -tartó, -záró, kommunikációs kultúrájának fejlesztésére az iskolai 

és az iskolán kívüli nevelés színterein. Képes az anyanyelvi és az irodalmi nevelés tantárgyközi beágyazottságának megfelelően az iskolai, illetve az iskolán kívüli nevelés más szereplőivel (a közművelődési intézményekkel, a múzeumokkal) 

való kooperációra. Figyelembe veszi a rokon szakterületek képzési szempontjait az irodalmi és az anyanyelvi nevelés folyamatában. Ismeri a szaktárgyához kapcsolódó főbb szakmai szervezetek munkáját. Törekszik a pedagógiai 

tevékenységét támogató szakmai szervezetekkel és szakemberekkel való együttműködésre. Kapcsolatot tart a szülőkkel, az iskolai közösségekkel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel."
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7.6. 
Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, 

a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

Az iskolai feladatokat hatékonyan kezeli az iskolai szervezet sajátosságainak 

(pedagógiai program, SZMSZ, házirend) figyelembevételével. 

A tanórán az iskolai szervezet sajátosságait figyelembe veszi.

Szaktárgyához kapcsolódó, iskolai szintű feladatait kezdeményező módon 

ellátja (pl. ünnepségek, műsorok, programok szervezése).

A tanórán az iskolai szervezet sajátosságait figyelembe veszi.

A tanórán az iskolai feladatok projektmunkában való elvégzésére ösztönöz 

(irodalmi műsorok).

7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt 

vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában.

A szakmai munkaközösségben törekszik szaktárgyi órák/foglalkozások 

látogatására, bemutató óra/foglalkozás tartására és a tapasztaltak 

megbeszélésére.

Lehetővé teszi iskolai, más szaktárgyi, osztályszintű programok értékelését, 

elemzését.

Javaslatokat tesz és együttműködik szakmai programok (pl. múzeum- vagy 

színházlátogatás, ünnepély) megvalósításában.

A rokon szakterületek (pl. művészeti tárgyak, történelem, etika, filozófia) 

szempontjait figyelembe veszi a tanórai munka során is.

7.8. 
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

Kiszámítható feltételeket teremt a tanuláshoz (pl. múzeumi , könyvtári óra 

megszervezése).

Nyelvhasználata a helyzetnek megfelelő és igényes.

Jó légkört és kiszámítható feltételeket teremt a tanuláshoz.

Törekszik a helyzetnek megfelelő és igényes nyelvhasználatra.

A tanulókat ösztönzi a kommunikáció kezdeményezésére.

Kerüli a tanári megnyilatkozások (instrukciók, kérdések, sztereotípiák, 

klisék) fölösleges megismétlését és halmozását. 

A kérdések után elegendő időt biztosít a válasz végiggondolására.

7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál.

A magyartanári példaadás fontosságával minden helyzetben tisztában  van.

Tanári kommunikációja, értékelő megnyilatkozásai előremutatóak. 

Kulturált szóbeli és írásbeli kommunikációval él.

Beszédmódja, kommunikációja mértéktartó és mértékadó.

Érthető és követhető instrukciókat ad.

Világos, gondolkodtató kérdéseket fogalmaz meg.

A magyartanári példaadás fontosságával az órán is tisztában van.

7.10.    

     

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését.

Kulturált viselkedésre nevel.

Segíti és tudatosan javítja a tanulók egymás közötti kommunikációját. 

Tanári értékelő megnyilatkozásai előremutatóak.

A tanulók anyanyelvtudására épít, és ezt erősítve fejleszti a tanulók 

nyelvhasználatát.

Szorgalmazza a kulturált viselkedést.

Támogatja különféle kommunikációs stratégiák elsajátítását.  

Megfelelő formában és mennyiségben jelöl ki szóbeli gyakorlatokat. 

Ösztönzi a tanulókat hosszabb, összefüggő szóbeli szövegek alkotására.

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 24



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

8.1. 
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, 

és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Igényes szaktanári munkára törekszik (pl. emelt szintű érettségi 

vizsgáztatásban részvétel).

Személyiségjegyeit és felkészültségét figyelembe veszi módszereinek 

alkalmazásában (pl. vita kezdeményezésében, kooperatív munkában, 

motiválásban, kreatív feladatok kijelölésében). 

Kommunikációval, nyelvhasználatával, olvasottságával a 

szerepelvárásoknak megfelelően tervezi a tanórákat.

Igényes szaktanári munkára törekszik.

Személyiségjegyeit és felkészültségét figyelembe veszi módszereinek 

alkalmazásában (pl. vitakezdeményezésben, kooperatív munkában, 

motiválásban, kreatív feladatok kijelölésében). 

Kommunikációjában, nyelvhasználatában a szerepelvárásoknak megfelelően 

viselkedik a tanórán.

8.2. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.

Igénye van az innovációra, az új eredménynek, módszerek követésére, 

adaptív alkalmazására, az önálló önképzésre és szakmai kooperációra.

Személyes tapasztalatait integrálja, saját munkáját elemzi, értékeli, 

önmegfigyelő és önfejlesztő módszereket alkalmaz.

Önképzéssel és szervezett továbbképzéseken fejleszti saját szakmai 

gyakorlatát.

Nyelvészeti és irodalmi szakmai tudását beépíti a tervezési munkába.

Óravázlatait, tematikus terveit, tanmeneteit önreflexióinak megfelelően 

folyamatosan újraértékeli és módosítja. 

A neveléstudományi kutatások újabb eredményeit is alkalmazza. 

Nyelvészeti és irodalmi szakmai tudását beépíti a tanórai munkába.

8.3. Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

Pedagógiai kommunikációs kultúráját, pl magyarázó, kérdező, instruáló, 

értékelő stb. megnyilatkozásait folyamatosan fejleszti

(pl. saját kollégáival folytatott konzultációval, megfigyeléssel, elemzéssel, 

tudatos odafigyeléssel).

Kommunikációs kultúráját folyamatosan, az órai munkában, reflexióban is 

korrigálja, fejleszti.

8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára 

vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket.

Szépirodalmi műveltségét folyamatosan bővíti.

Követi a fejlődéséhez szükséges nyelvészeti, irodalmi és társtudományi 

szakirodalmat.

Szakmai rendezvényeken (pl. könyvünnepek, konferenciák), 

továbbképzéseken vesz részt.  

Önállóan tájékozódik a kortárs irodalmi, színházi, filmes eseményekről.

A tanórába beépíti az irodalmi és nyelvészeti önálló tájékozódásának, illetve 

a szakmai továbbképzésének legújabb eredményeit.

8.5. Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.

Törekszik az új, megalapozott irodalomelméleti, irodalomtörténeti és 

nyelvtudományi eredmények érthető formában történő továbbadására.

Törekszik az új, megalapozott irodalomelméleti, irodalomtörténeti és 

nyelvtudományi eredmények érthető formában történő továbbadására.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

Általános iskolai magyartanári KKK:

"Képes a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, a személyes tapasztalatok tudományos keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak 

alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket használó értékelésére. Elkötelezett az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés iránt. Törekszik az irodalom és a magyar nyelv végtelen 

gazdagságának motiváló bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos és szakmódszertani kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére. Képes saját 

szakterületén a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra."

Középiskolai magyartanári KKK:

"Képes a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, a személyes tapasztalatok tudományos keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak 

alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket használó értékelésére. Elkötelezett az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés iránt. Törekszik az irodalom és a magyar nyelv végtelen 

gazdagságának motiváló bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos és szakmódszertani kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az iskolai nevelési folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére. Képes saját 

szakterületén a folyamatos és önálló önképzésre, valamint a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra."

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
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8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat.

Kiadói és szakpedagógiai honlapokon tájékozódik az új taneszközökről.

Kritikusan és konstruktívan elemzi, értékeli felhasználhatóságukat.

Taneszköz-kiállításokon vesz részt. 

Az új taneszközöket tanórai alkalmazás előtt kipróbálja, értékeli (pl. a jó 

gyakorlatokat nyilvánossá, elérhetővé teszi).

A tanórán megfelelő céllal és funkcióval felhasznál online és digitális 

nyelvészeti és irodalmi anyagokat (digitális irodalmat, online nyelvi 

adatbázisokat stb.).

A tanórán megfelelő céllal és funkcióval felhasznál online és digitális 

nyelvészeti és irodalmi anyagokat (digitális irodalmat, online nyelvi 

adatbázisokat stb.).

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

Tájékozódik a szaktárgyhoz kapcsolódó főbb szakmai szervezetek 

tevékenységéről.

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés tantárgyközi beágyazottságának 

megfelelően együttműködik az iskolai, illetve az iskolán kívüli nevelés más 

szereplőivel (pl. közművelődési intézményekkel, színházakkal, szakmai 

fórumokkal, vers- és prózamondó versenyeken a zsűribe előadóművészeket 

hív meg).

Kihelyezett tanórákat szervez könyvtárakba, közművelődési intézményekbe 

(irodalmi múzeumokba, nemzeti sírkertbe stb.)

8.8. Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.

Lehetőség szerint részt vesz pályázatokban, eszközbeszerzésben. Pályázati, 

eszközbeszerzési, kutatási eredményeit felhasználja szakórai munkájában is. 

Taneszközfejlesztéseit, mérőeszközeit kipróbálja, értékeli tanórai keretek 

között.

Pályázati, eszközbeszerzési, kutatási eredményeit felhasználja szakórai 

munkájában is. 

Taneszközfejlesztéseit, mérőeszközeit kipróbálja, értékeli tanórai keretek 

közt.

8.9. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

Lehetőségei szerint részt vesz online szakmai fejlesztésekben, online 

anyagok kidolgozásában, megosztja társaival fejlesztése eredményeit.

Irodalmi és nyelvészeti (saját és másoktól megismert) online szakmai 

fejlesztéseit felhasználja az órai munkában.
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