
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.   
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással 

rendelkezik.

Célnyelven benyújtott dokumentumai nyelvileg korrektek, és korszerű szaktudományos 

tudást tanúsítanak. 

Magas szintű nyelvtudással (esetleg a dialektus ismeretével) is rendelkezik. 

Magabiztosan alkalmazza tudását a nyelvtanítás során. Óravezetése egynyelvű.

1.2.   
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással.

A tantervi előírásokat ismeri. A szaktárgy tanításához szükséges szakmódszertani tudása 

kiterjed a nemzetiségi nyelv-, irodalom-, néprajz-, kultúra- és történelemtudományi kutatások 

korszerű eredményeinek, azok módszertanának ismeretére.

A tanntervi előírásokat ismeri. A szaktárgy tanításához szükséges 

szakmódszertani tudása kiterjed a nemzetiségi nyelv-, irodalom-, néprajz-, kultúra- 

és történelemtudományi kutatások korszerű eredményeinek, azok módszertanának 

ismeretére.

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes.
Fogalomhasználata a benyújtott dokumentumokban következetes, a nemzetiségi célnyelven 

és magyarul is korrekt a szakszókincs-ismerete.

Órai fogalomhasználata a nemzetiségi célnyelven következetes, igazodik a 

tanulók tudásszintjéhez, ismereteihez.

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

szaktárgyi koncentrációt). 

Óratervei alapján megállapítható, hogy tanóráin rendszeresen él a tantárgyi koncentráció 

lehetőségével.  (Kiemelten a népismerettel történő integráció lehetőségével.)

Nyelvórákon él  a többi tantárggyal való koncentráció lehetőségével. (Kiemelten a 

népismerettel történő integráció lehetőségével.) 

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

tudására.

 A tanítás során a tanulók előzetes, a nemzetiségi környezetben vagy más forrásokból 

szerzett tudására is épít, nem kizárólagosan a tankönyv anyagára. (Például dialektusban 

mondott szavak, kifejezések, melyeket   családi körben tanultak a diákok; nemzetiségi 

szépirodalom olvasása és nemzetiségi nyelvű TV-műsorok nézése során szerzett ismeretek; 

csereutazások/csereprogramok élményeinek felhasználása).

A tanulók előzetes tudására, adott esetben tanórán kívül, iskolán kívül szerzett 

tudására is épít (pl. dialektusban mondott szavak, kifejezések, melyeket   családi 

körben tanultak a diákok; nemzetiségi szépirodalom olvasása és nemzetiségi 

nyelvű TV-műsorok nézése során szerzett ismeretek; 

csereutazások/csereprogramok élményeinek felhasználása).

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

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:– "Magas, legalább C1 szintű, használható nyelvtudással, interkulturális kommunikatív kompetenciákkal rendelkezik. Képes a nemzetiségi nyelv gördülékeny, helyes, magabiztos, a mindenkori kontextusba illő használatára."

  –" Ismeri a beszélt és írott nemzetiségi nyelv szabályait, azokat a mindenkori nyelvhasználat kontextusának megfelelően képes hatékonyan alkalmazni. Rendelkezik ismeretekkel a nemzetiségi nyelv variánsairól, regisztereiről, képes azok megismertetésére. 

Ismeri a nemzetiségi nyelvi variánsait (dialektusait) és nyelvhasználati szokásait."

  – "Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikai-fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintű jellemzőit és ezek összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia tevékenysége során helyesen, 

a kontextushoz illően alkalmazni."

  – "Ismeri a külföldi és hazai nemzetiségi nyelvű kultúrákat, azok hasonlóságait, illetve különbségeit, képes a kultúrák közötti közvetítésre, az interkulturális kompetencia fejlesztésére. Ismeri a nemzetiségi nyelvű kultúrák jellemző szellemi és művészeti 

irányzatait, megjelenési formáit, műveit, azokat képes saját maga, valamint diákjai fejlesztésére hatékonyan, motiválóan, nyelvtanítás céljára alkalmazni."

  –" Képes az irodalmi műveket, a célnyelvi/nemzetiségi nyelvi kultúra egyéb megjelenési formáit, az ezekről szóló szakirodalmat kritikusan, értően áttekinteni, értelmezni, az irodalmi és kulturális trendekben elhelyezni."

  "– Ismeri a nemzetiség tárgyi és szellemi kultúráját, a Kárpát-medencei nemzetiség  irodalmát, a népcsoport történetét feltáró kutatások legújabb eredményeit, képes azokat diákjai nemzetiségi nyelvtudását fejlesztő, továbbá nemzetiségi identitástudatát erősítő 

projektek tervezésében, megvalósításában alkalmazni."

  – "Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait; és tudását a nyelvtanítás során képes alkalmazni."

  – "Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását nyelvtanulással, nyelvtanítással kapcsolatos tevékenységek során alkalmazni."

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

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

  –Ismeri a   nemzetiségi  nyelv- és irodalomtudományi, kultúrtörténeti kutatások, valamint a nemzetiségi nyelv-, irodalom-, néprajz-, kultúra- és történelemtudományi kutatások korszerű eredményeit, azok módszertanát. Képes a nemzetiségi ismeretek, jelenségek 

elemzésére, összehasonlítására, következtetések levonására. Képes források felkutatására, recepciójára, felhasználására. Ismeri, illetve használja a nemzetiségi tantárgyak oktatásához szükséges szépirodalmi és tudományos műveket, ismeri az adekvát 

településtörténeti forrásokat.

  –" Tájékozott az általa oktatott nemzetiségi nyelv tanításának európai helyzetéről, a szakdidaktikai kutatásokról, a tantervi követelményekről, tantárgyi programokról, tanítási módszereiről, tanári segédanyagokról, oktatási eszközökről, alternatív módszertani 

törekvésekről. Tájékozott a szomszédos országok nemzetiségi tantárgyakhoz kapcsolódó kultúrájáról, történelméről, nyelvéről és irodalmáról."

  – Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás  módszertanát,  nyelvtanítási módszereket, osztálytermi eljárásokat, szöveg- és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket képes tudatosan, a diákok életkori 

sajátosságainak és szükségleteinek megfelelően, háttértudásukra támaszkodva, hatékonyan, változatosan, motiválóan alkalmazni."

 –" Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülő kerettantervek szerinti nemzetiségi és a  nemzetiségi szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozását. Képes az ismereteket és kompetenciákat meghatározni, logikailag felépíteni. 

Ismeri a nemzetiségi nemzetiségi nyelv, irodalom és kultúra oktatásához alkalmazható taneszközöket, oktatási segédanyagokat, képes azok célcsoportnak megfelelő kiválasztására. Képes források, autentikus szövegek felkutatására, recepciójára, felhasználására.""                                                                                                                             

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

Indikátorok

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 1
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1.6.   
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.

 A rendelkezésre álló tananyagok és eszközök mellett  használja a nemzetiségi tantárgyak 

oktatásához szükséges szépirodalmi és tudományos műveket, ismeri az adekvát 

településtörténeti forrásokat.

 A rendelkezésre álló tananyagok és eszközök mellett használja a nemzetiségi 

tantárgyak oktatásához szükséges szépirodalmi és tudományos műveket, ismeri 

az adekvát településtörténeti forrásokat.

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

módszereket, taneszközöket alkalmaz.

A tanítási helyzetnek megfelelően és a tanulók  életkori sajátosságait, érdeklődését 

figyelembe véve választ módszert és eszközt (kiemelten nemzetiségi segédanyagokat).

A tanítási helyzetnek megfelelő és a tanulók  életkori sajátosságait, érdeklődését 

figyelembe véve választ módszert és eszközt (kiemelten nemzetiségi 

segédanyagokat).

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

Tanítványainak olyan feladatokat is ad, amelyek elősegítik a megszerzett nyelvtudás és 

ismeretek önálló alkalmazását, önálló kutatómunkát, például az adott nemzetiség kultúrájára, 

történelmére vonatkozóan. 

Tanítványainak olyan feladatokat is ad, amelyek elősegítik a megszerzett 

nyelvtudás és ismeretek önálló alkalmazását, önálló kutatómunkát, például az 

adott nemzetiség kultúrájára, történelmére vonatkozóan. 

1.9.   
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

A tanórai célnyelvi készség-és képességfejlesztést  úgy tervezi, hogy diákjai felismerjék  a 

tanultak gyakorlati alkalmazásának lehetőségét. Az ismeretek tanítását  (pl. szókincs, 

nyelvtan) összekapcsolja a célnyelvi nyelvhasználat (hallás, olvasás, beszéd, írás) 

fejlesztésével.

A tanórai célnyelvi készség-és képességfejlesztést  úgy tervezi, hogy diákjai 

felismerjék  a tanultak gyakorlati alkalmazásának lehetőségét. Az ismeretek 

tanítását  (pl. szókincs, nyelvtan) összekapcsolja a célnyelvi nyelvhasználat 

(hallás, olvasás, beszéd, írás) fejlesztésével.

1.10.    

       

Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

Bemutatja a célnyelvi online szövegek, nyelvtani összefoglalók, gyakorló feladatok forrását. 

Felhívja a figyelmet az esetlegesen elődorduló nyelvi és ténybeli hibákra. Az általa 

felhasznált anyagot hivatkozással látja el, és ezt tanítványaitól is megköveteli. Online 

szótárhasználatra nevel.

 Bemutatja a célnyelvi online szövegek, nyelvtani összefoglalók, gyakorló 

feladatok forrását. Felhívja a figyelmet az esetlegesen elődorduló nyelvi és 

ténybeli hibákra. Az általa felhasznált anyagot hivatkozással látja el, és ezt 

tanítványaitól is megköveteli. Online szótárhasználatra nevel.
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2.1. 
A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe 

veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját.

Téma és óraterveiben a célokat konkrétan és világosan fogalmazza meg. A célok 

meghatározásánál figyelembe veszi a a nemzetiségi nyelvi kerettantervet és az intézmény 

pedagógiai programját. 

Óratervében a célokat konkrétan és világosan fogalmazza meg. A célok 

meghatározásánál figyelembe veszi a a nemzetiségi nyelvi kerettantervet és az 

intézmény pedagógiai programját. 

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

és órákra bontva is megtervezi.

Képes hosszabb távú tervezésre. (pl. tematikus tervet készít egy nemzetiségi származású 

író/költő művének feldolgozására az előkészítéstől a prezentációig), s ehhez óraterveket is 

készít. Tématervei és óratervei összhangban vannak. 

Képes hosszabb távú tervezésre. (pl. tematikus tervet készít egy nemzetiségi 

származású író/költő művének feldolgozására az előkészítéstől a prezentációig), s 

ehhez óraterveket is készít. Tématervei és óratervei összhangban vannak. 

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 csoportprofil és a benyújtott tématerv és óratervek  alapján látható, hogy a tananyag 

feldolgozásának tervezésekor  figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait és 

érdeklődését, épít a meglévő tudásukra, kiaknázza a nemzetiségi környezetből adódó 

lehetőségeket.

Az óralátogatás során megfigyelhető, hogy a  tananyag feldolgozásának 

tervezésekor  figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait és érdeklődését, 

épít a meglévő tudásukra, kiaknázza a nemzetiségi környezetből adódó 

lehetőségeket.

2.4.  Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

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

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

Szaktárgyi KKK-k:– "Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülő kerettantervek szerinti nemzetiségi nyelvi szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozását. Képes az ismereteket és kompetenciákat meghatározni, logikailag 

felépíteni. Ismeri a nemzetiségi nyelv, irodalom és kultúra oktatásához alkalmazható taneszközöket, oktatási segédanyagokat, képes azok célcsoportnak megfelelő kiválasztására. 

 -- Képes források, autentikus szövegek felkutatására, recepciójára, felhasználására." 

 – "Képes pedagógiai munkájának megtervezésére a helyi tanterv, a tanmenet, tematikus terv és óraterv szintjén."  

  –" Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni; a taneszközöket és egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, kiválasztani (különös tekintettel az info-kommunikációs technológiára); a pedagógiai és tantárgyi célokhoz, az adott 

szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különböző változatokban gondolkodni, terveit reflektív módon elemezni, értékelni. "                                                                                                                                                                 – "Képes a tanítandó tartalmak 

meghatározására, strukturálására, logikai felépítésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások, tudáshordozók, valamint a tartalmaknak megfelelő alternatív tanítási módszerek és számonkérési formák megválasztására."

 –" Tájékozott .... a tantervi követelményekről, tantárgyi programokról, tanítási módszereiről, tanári segédanyagokról, oktatási eszközökről, alternatív módszertani törekvésekről. Tájékozott a szomszédos országok nemzetiségi tantárgyakhoz kapcsolódó 

kultúrájáról, történelméről, nyelvéről és irodalmáról."                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 –"Ismeri  .. a tanórán kívül használható autentikus nyelvfejlesztési lehetőségeket."

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

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német

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

Tanulóközpontú módszerek és munkaformák alkalmazásával eléri, hogy hangsúlyos szerepet 

kapjon a tanulók önálló munkája,  kreativitása (pl. a nemzetiség életét bemutató kreatív írás). 

Tanulóközpontú módszerek és munkaformák alkalmazásával eléri, hogy 

hangsúlyos szerepet kapjon a tanulók önálló munkája,  kreativitása (pl. a 

nemzetiség életét bemutató kreatív írás). Törekszik a tanári beszéd csökkentésére, 

a tanulók célnyelvi beszédidejének növelésére. 

2.7.  Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

Tanóráin  páros-, csoport- és projektmunkát szervez, tanórák végén  az órai munkát a 

diákokkal közös beszélgetésen elemzi/értékeli. Például páros és csoportmunkát tervez annak 

érdekében (is), hogy az anyanyelvi (nemzetiségi nyelv mint anyanyelv) környezetből érkezők 

segíthessék társaikat a tanulási folyamatban.

Tanóráin  páros-, csoport- és projektmunkát szervez, tanórák végén  az órai 

munkát a diákokkal közös beszélgetésen elemzi/értékeli. Például páros és 

csoportmunkát tervez annak érdekében (is), hogy az anyanyelvi (nemzetiségi 

nyelv mint anyanyelv) környezetből érkezők segíthessék társaikat a tanulási 

folyamatban.

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.

A tanulók képességei alapján differenciál (pl. a nemzetiségi nyelvórán egyaránt segíti a nem 

nemzetiségi környezetből érkezőket /felzárkóztat/ és a kiemelkedő nyelvtudással 

rendelkezőket /tehetséggondozási céllal/). Szükség esetén személyre szabott feladatlapokat is 

készít, egyéni feladatokat is ad. 

A tanulók képességei alapján differenciál (pl. a nemzetiségi nyelvórán egyaránt 

segíti a nem nemzetiségi környezetből érkezőket /felzárkóztat/ és a kiemelkedő 

nyelvtudással rendelkezőket /tehetséggondozási céllal/). Szükség esetén 

személyre szabott feladatlapokat is készít, egyéni feladatokat is ad. 

2.9.  Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.

A nyelvtanítási módszereket képes tudatosan, a diákok háttértudására (nemzetiségi 

nyelvismeretére) támaszkodva, hatékonyan, változatosan, motiválóan alkalmazni.

A nyelvtanítási módszereket képes tudatosan, a diákok háttértudására 

(nemzetiségi nyelvismeretére) támaszkodva, hatékonyan, változatosan, 

motiválóan alkalmazni.

2.10.    

     

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

A dokumentumokból kitűnik, hogy ismeri  és alkalmazza a korszerű nyelvtanítási 

módszereket és eszközöket, és azokat a tanóra céljaihoz és a diákok képességéhez, 

igényeihez tudja rendelni.Ismeri a nemzetiségi nyelv, irodalom és kultúra oktatásához 

alkalmazható taneszközöket, oktatási segédanyagokat, képes azok célnak megfelelő 

kiválasztására. 

Ismeri a modern nyelvoktatás módszertanát és eszközeit, valamint a nemzetiségi 

nyelv, irodalom és kultúra oktatásához alkalmazható taneszközöket, oktatási 

segédanyagokat, képes azok célnak megfelelő kiválasztására és az órán hatékony 

alkalmazásukra. 

2.11.    

     
Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

2.12.    

     
Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k:  –" A nyelvtanulás sajátosságainak ismeretében, valamint az ezeket alakító kulturális, szociális hatások értelmezése alapján, az egyéni szükségleteket, igényeket is figyelembe véve képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek 

elősegítik a tanulók komplex értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését.

  – A nyelvtanulás külső (pl. iskolatípus, módszertani koncepció), illetve egyéni (a tanulók nyelvi kompetenciája, motiváltsága) feltételrendszerének ismeretében képes pedagógiai céljainak és azok elérését biztosító oktatási-nevelési stratégiájának kialakítására, 

megvalósítására. Különböző tanulásszervezési eljárások, tanítási technikák, módszerek, differenciált munkaformák ismeretében képes ezek tudatos, széles skálán mozgó, az életkornak, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő alkalmazására.

  – Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák, a motivációt, differenciálást, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási, együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására, 

megvalósítására, a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására.

  – Képes az érdeklődés és figyelem folyamatos fenntartására, az önálló, önszabályozó tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére, megoldására.                                                                                                            - épes a különböző 

adottságokkal, képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulók számára megfelelő nyelvelsajátítási módszerek megválasztására, a tanulás önszabályozásának személyre szabott fejlesztésére.  

 _ Képes a nyelvtanulás eredményességét/eredménytelenségét befolyásoló tényezők felismerésére, egyéni tanulási stratégiák kialakításának elősegítésére, támogatására. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, 

tipizálására, diagnosztizálására, javítására. Képes a tanulókat önellenőrzésre és -javításra ösztönözni. 

  – Felkészült a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra.

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

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

  –  A szaktárgyi tudást eszközként képes alkalmazni a tanulók személyiségfejlesztése, nemzetiségi identitástudatuk fejlesztése érdekében, képes segítséget nyújtani abban, hogy a tanulók felkészülhessenek az egész életen át tartó tanulásra."

- Ismeri az internet, a számítógép, a mindenkori új eszközök nyújtotta lehetőségeket. Képes a modern, motiváló információ-technológiai eszközöket és az internetet hatékonyan használni, a diákok önálló tanulását támogatni, követni."

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német

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

érdeklődésüket.

Ismeri tanulóit, nemzetiségi hátterüket, habitusukat, érdeklődésüket. Munkájában a tanulók 

szükségleteihez, céljaihoz  igazítja a módszereket, a tanulást segítő eszközöket. Tanítása 

során ébren tartja  a nemzetiségi identitástudatot, a nemzetiségi közösség élete, szokásai, 

kultúrája iránti érdeklődést. 

Ismeri tanulóit, nemzetiségi hátterüket, habitusukat, érdeklődésüket. Munkájában 

a tanulók szükségleteihez, céljaihoz  igazítja a módszereket, a tanulást segítő 

eszközöket. Tanítása során ébren tartja  a nemzetiségi identitástudatot, a 

nemzetiségi közösség élete, szokásai, kultúrája iránti érdeklődést. 

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

esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.

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

tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

 A célnyelvi hibák tapintatos javításával épít bizalomteli légkört. Értékeli, ha 

diákjai dialektusban beszélnek. Az abból adódó nyelvi hibákat tapintatosan 

javítja. 

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

taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

 A kommunikáció elősegítése céljából a bútorokat körben vagy U alakban helyezi 

el a teremben (melyet lehetőség szerint  nemzetiségi származású írók, költők 

képével, eszközeivel díszít,példát teremtve diákjai számára). Tananyaghoz 

kapcsolódóan választási lehetőséget biztosít diákjai számára (pl. taneszközök, 

digitális eszközök kiválasztása, alkalmazása).

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.

Ösztönzi a tanulókat az informatikai ismereteknek a  nemzetiségi nyelv tanulása során való 

felhasználására (pl. közös e-mail címet hoz létre a csoport számára, mely segítségével 

tanórán kívül is segíteni tudja diákjait). Szövegértési, nyelvtani, szókincsfejlesztő stb. 

feladatok önálló végzését, önálló ismeretszerzés lehetőségét biztosítja diákjai számára 

például  webes felületen is. 

3.6. 
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására.

Ha az anyag erre lehetőséget ad, nyelvtanulási stratégiákat sajátíttat el és gyakoroltat (pl. az 

eredményes szótanulás, szövegfeldolgozás, fordítás érdekében).

Ha az anyag erre lehetőséget ad, nyelvtanulási stratégiákat sajátíttat el (pl. 

szótanulási, szövegértési). Diákjainak megtanítja az  egynyelvű szótárak 

használatát. 

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

segítséget kínál számukra.

3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás 

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

tanulás folyamatában.

Érdekes, motiváló feladatokkal igyekszik kialakítani diákjaiban az önálló ismeretszerzés, 

kutatás  (pl. a település nemzetiségi családjainak, szokásaiknak megismerése interjúk, 

könyvtári kutatómunka segítségével) és azok bemutatásának igényét (pl. projektmunka, 

kiselőadáshoz anyaggyűjtés és prezentáció).

Érdekes, motiváló feladatokkal igyekszik kialakítani diákjaiban az önálló 

ismeretszerzés, kutatás  (pl. a település nemzetiségi családjainak, szokásaiknak 

megismerése interjúk, könyvtári kutatómunka segítségével) és azok 

bemutatásának igényét (pl. projektmunka, kiselőadáshoz anyaggyűjtés és 

prezentáció).

Szaktárgyi KKK-k:

Képes személyiségével, attitűdjével jó példát mutatni a nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű tanulók integrálására, nyelvtanulásuk előmozdítására, támogatására .                                                                                                                             –" A 

nyelvtanulás sajátosságainak ismeretében, valamint az ezeket alakító kulturális, szociális hatások értelmezése alapján, az egyéni szükségleteket, igényeket is figyelembe véve képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók komplex 

értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését."

  –A nyelvtanulás egyéni (a tanulók nyelvi kompetenciája, motiváltsága) feltételrendszerének ismeretében képes pedagógiai céljainak és azok elérését biztosító oktatási-nevelési stratégiájának kialakítására, megvalósítására. Különböző tanulásszervezési eljárások, 

tanítási technikák, módszerek, differenciált munkaformák ismeretében képes ezek tudatos, széles skálán mozgó, az életkornak, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelő alkalmazására."

  –"Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák, a motivációt, differenciálást, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási, együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására, 

megvalósítására, a hagyományos és az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására."

  –Képes  a tanulási nehézségek felismerésére, megoldására.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

–" Képes a különböző adottságokkal, képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulók számára megfelelő nyelvelsajátítási módszerek megválasztására, a tanulás önszabályozásának személyre szabott fejlesztésére.  

 _ Képes egyéni tanulási stratégiák kialakításának elősegítésére, támogatására. 

  – "Felkészült a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra", versenyekre való felkészítésére.

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

tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

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

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 4



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

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

Oktatási célok mellett nevelési célokat is megfogalmaz. Például ismert nemzetiségi  

embereket, tevékenységüket, irodalmi művek szereplőit  példaként állítja.

Oktatási célok mellett nevelési célokat is megfogalmaz. Például 

szövegválasztásban (hallott, olvasott szöveg) kihasználja a nevelési lehetőségeket 

(így  hazaszeretet, kisebbség kultúrájának, hagyományainak tisztelete, ápolása).

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

sokoldalúan tárja fel.

Például biztosítja az önkifejezés lehetőségét diákjai számára szerepjátékkal, 

kreatív szövegírás-, irodalmi, zenei, képzőművészeti feladatokkal a nemzetiségi 

nyelvóra keretein belül.

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

Folyamatosan figyelemmel kíséri tanulói fejlődését. (Pl. Ha mód van rá, biztosítja a diákok 

számára a nyelvi csoportok átjárhatóságát igyekezetük, fejlődésük függvényében.) 

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

kibontakoztatására törekszik.

Nevelési cékolat is kitűz, az anyagokat, munkaformákat úgy választja meg, hogy azok ne 

csak a nyelvtudás fejlesztésére, hanem  a tanulók személyiségének kibontakoztatására is 

alkalmasak legyenek. Olyan megfelelő kihívást jelentő, de önállóan elvégezhető feladatot ad, 

melynek sikeres elvégzése hozzásegíti a tanulókat saját értékeik felismeréséhez, 

önbecsülésükhöz.

Nevelési cékolat is kitűz, az anyagokat, munkaformákat úgy választja meg, hogy 

azok ne csak a nyelvtudás fejlesztésére, hanem  a tanulók személyiségének 

kibontakoztatására is alkalmasak legyenek. Olyan megfelelő kihívást jelentő, de 

önállóan elvégezhető feladatot ad, melynek sikeres elvégzése hozzásegíti a 

tanulókat saját értékeik felismeréséhez, önbecsülésükhöz.

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

számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

Nyelvórán tapintatos a téma és a feladat kiválasztásakor (pl. nem választ a tanulót 

érzékenyen érintő szövegértési témát, illetve nem ad a számára a képességeit 

meghaladó feladatot).

4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára 

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

valósítja.

Személyre szabott tervet dolgoz ki a nemzetiségi nyelvben nehezen haladó (felzárkóztatás,  

korrepetálás) és a tehetséges tanulók (tehetséggondozás) részére.

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

egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.

A tanulók egyéni szükségleteinek (anyanyelvi-nemzetiségi) megfelelő, személyre szabott 

fejlesztésére törekszik. 

A tanulók egyéni szükségleteinek (anyanyelvi-nemzetiségi) megfelelő, személyre 

szabott fejlesztésére törekszik. 

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

megértést elősegítő módon reagál rájuk.

Tanulói célnyelven elkészült munkáit folyamatosan figyelemmel kíséri, javítja. A portfólióban 

bemutatott tanulói munkák alátámasztják, hogy a hibajavítás mindig segítő szándékkal 

történik. 

A nyelvtanulási folyamat természetes része a hibázás (pl. kiejtési, nyelvtani). A 

diákok hibáit tapintatosan (pl. kommunikáció lezárulta után csak a típushibákat), 

segítő szándékkal  javítja, nehogy gátlások épüljenek ki a tanulókban.

4.9. 
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli.

A a diákok nyelvtudás- szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelő 

tananyagokat alkalmaz, nemzetiségi tartalmakat biztosít. 

A a diákok nyelvtudás- szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek 

megfelelő tananyagokat alkalmaz, nemzetiségi tartalmakat biztosít. 

4.10.    

     

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.

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

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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5.1.  Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.

Tématervéből, óravázlataiból, reflexióiból kitűnik, hogy biztosítja a szabad 

véleménynyilvánítás jogát (például nemzetiségi mű elemzése során). 

Tanóráin megteremti a nyugodt munkavégzés feltételeit (pl. terem rendje, 

fegyelem biztosítása.) Tanulói nyelvi hibáit tapintatosan javítja. A dialektusból 

adódó különbözőségeket (pl. kiejtési, szóhasználati) mint különbségeket ismeri 

fel, ismerteti fel és fogadtatja el  a diákjaival is.

5.2.  Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

A nemzetiségi nyelvórán lehetőséget teremt arra, hogy tanítványai minél jobban megismerjék 

egymás értékeit, ezzel is hozzásegítve őket egymás iránti tiszteletük kialakulásához, 

megerősödéséhez, például korszerű szervezési módok alkalmazásával, perszonalizációval. 

A nemzetiségi nyelvórán is lehetőséget teremt arra, hogy tanítványai minél jobban 

megismerjék egymás értékeit, ezzel is hozzásegítve őket egymás iránti tiszteletük 

kialakulásához, megerősödéséhez, például korszerű szervezési módok 

alkalmazásával, perszonalizációval. 

5.3. 
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő 

kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

Tervezéskor figyelembe veszi, hogy tanulói társadalmi és kulturális háttere nem azonos, 

például nemzetiségi és nem nemzetiségi környezetből egyaránt érkezhetnek, családjaiknak 

más a  szociokulturális háttere, anyagi helyzete.  Tudatosan kezeli a nemzeti és nemzetiségi 

értékek sokféleségét, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben 

tartására. Például a tananyaghoz kapcsolódóan a nemzetiség életéhez kapcsolódó 

tevékenységek bemutatására -igény szerint-  lehetőséget biztosít. (mezőgazdasági munkák, 

ünnepi szokások).

Tervezéskor figyelembe veszi, hogy tanulói társadalmi és kulturális háttere nem 

azonos, például nemzetiségi és nem nemzetiségi környezetből egyaránt 

érkezhetnek, családjaiknak más a  szociokulturális háttere, anyagi helyzete.  

Tudatosan kezeli a nemzeti és nemzetiségi értékek sokféleségét, nyitott mások 

véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Például a 

tananyaghoz kapcsolódóan a nemzetiség életéhez kapcsolódó tevékenységek 

bemutatására -igény szerint-  lehetőséget biztosít. (mezőgazdasági munkák, 

ünnepi szokások).

5.4. 
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.

Együttműködést támogató szervezési módokat, együtt végezhető érdekes feladatokat tervez a 

tanórákra. Iskolai szinten nemzetiségi ünnepséget (közös ének, szerepjáték, népismereti 

csapatverseny) szervez. Közös kirándulásokat (nemzetiség lakta bel-és külföldi 

településekre), kulturális programokat (helytörténeti múzeumok, skanzenek, nemzetiségi 

színházi előadások) épít be a programjába.

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható értékeléssel.

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

hatékonyan kezeli.

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

tanulók vitakultúráját

Tananyaghoz kapcsolódóan vitafórumokat szervez (pl.otthoni  szótanulási stratégiák, 

leckeírásnál feladatok sorrendje, tévénézési szokások, műsorválasztás stb.), melynek 

segítségével szorgalmazza a célnyelvi kommunikációt, érvelésre, a mások véleményének 

tiszteletben tartására, elfogadására nevel.

Tananyaghoz kapcsolódóan vitafórumokat szervez (pl.otthoni  szótanulási 

stratégiák, leckeírásnál feladatok sorrendje, tévénézési szokások, műsorválasztás 

stb.), melynek segítségével szorgalmazza a célnyelvi kommunikációt, érvelésre, a 

mások véleményének tiszteletben tartására, elfogadására nevel.

Szaktárgyi KKK-k: -"Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi eljárásokat, szöveg- és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket képes tudatosan, a diákok életkori sajátosságainak és szükségleteinek megfelelően, 

háttértudásukra támaszkodva, hatékonyan, változatosan, motiválóan alkalmazni."

  – Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus nyelvfejlesztési lehetőségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv, tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak, nyelvtudásuk szintjének, 

egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelő tananyagokat, osztálytermi eljárásokat megtervezni, alkalmazni.

  – A nyelvoktatás folyamatában képes a tudatos értékközvetítésre, a társadalmi-kulturális elfogulatlanságra és toleranciára nevelésre. Képes ösztönözni a tanulók önálló véleményalkotását, kritikus gondolkodásmódját nemzeti és nemzetiségi azonosságtudatuk 

tiszteletben tartása mellett. Tudatosan képes támogatni a nemzetiségi identitás megőrzését, fejlődését. Képes fejleszteni a tanulók nemzetiségi nyelvi kommunikációs képességét, nemzetiségi nyelven való gondolkodását és interkulturális szemléletmódját.

  – Tudatosan képes kezelni a nemzeti és nemzetiségi értékek sokféleségét, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Az interés multikulturalizmus jegyében képes az egyéni, illetve csoportértékek figyelemben tartása mellett 

egyéni és csoportfejlesztésre.

  – A nemzetiségi nyelv tanításával és a nemzetiség kultúrájának megismertetésével párhuzamosan képes növelni a nyelvtanulásban résztvevők szűkebb, valamint tágabb közösségek iránti elkötelezettségét, amelyek alapján nyitottá válnak a hazai német nemzetiség 

közéleti tevékenységében való aktív részvételre, a helyi, nemzeti, európai és egyetemes emberi értékek elfogadására.

  – Képes szakkör, önképzőkör működtetésére az oktatott élő  nyelv és kultúra, valamint az adott nemzetiség tárgyi, szellemi kulturális örökségének ápolása céljából."

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

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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5.8. 
Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.

Nemzetiségi nyelv oktatójaként mind a tanórán, mind a tanórán kívül közvetíti a nemzetiségi 

értékeket (építészet, irodalom, zene, képzőművészet), és más nemzetiségek értékeinek 

elfogadására is nevel. 

A nemzetiségi nyelv tanításával és a nemzetiség kultúrájának megismertetésével 

párhuzamosan növeli a nyelvtanulásban résztvevők szűkebb, valamint tágabb 

közösségek iránti elkötelezettségét, amelyek alapján nyitottá válnak a hazai 

nemzetiség közéleti tevékenységében való aktív részvételre, a helyi, nemzeti, 

európai és egyetemes emberi értékek elfogadására.

5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz 

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

digitális eszközök funkcionális használatának terén.

Kapcsolatteremtésre, kommunikáció elősegítésére (pl. nemzetiségek között) online 

közösségeket hoz létre. A kapcsolattartás folyamatos, beépül a tanulók szabadidős 

tevékenységébe.

Online közösségeket hoz létre a magyarországi és hazánk határain túl élő 

nemzetiségi csoportokkal, iskolákkal, melyekkel diákjai is tarthatják a 

kapcsolatot.  A nyelv gyakorlása, információszerzés  mellett hozzásegíti őket a 

digitális eszközök magabiztos  használatára.

5.10.    

     
Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

Tanórán kívüli közösségi programokat, versenyeket  és  szakköröket (pl. nemzetiségi 

énekkar, nemzetiségi színjátszó) szervez.

 Nyelvórán csoportot fejlesztő és egyben nyelvi célokat is szolgáló gyakorlatokat 

alkalmaz ( pl. csoport- és projektmunkát szervez). 

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.

Ismeri a helyi  tanterv  tantervnek a nemzetiségi nyelv oktatásához kapcsolódó 

követelményeit. A tananyagot és a módszereket ennek megfelelően választja meg.

Ismeri a helyi  tanterv  tantervnek a nemzetiségi nyelv oktatásához kapcsolódó 

követelményeit. A tananyagot és a módszereket ennek megfelelően választja meg.

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

különböző értékelési módszereket, eszközöket.

Az értékelési módszereket és eszközöket pedagógiai céljaihoz igazítja ( fejlesztő, minősítő, 

összegző, feltáró). A különböző értékelési eszközöket változatosan alkalmazza. Ügyel a 

megfelelő arányokra, például írásbeliség és szóbeliség vonatkozásában, vagy a különböző   

nyelvi készségek és nyelvtani szerkezetek és szókincs elsajátításának értékelése során. 

Az értékelés különböző céljainak, szintjeinek megfelelő értékelési formákat és 

módszereket alkalmaz. Dolgozatok és szóbeli feleltetés mellett  lehetőséget 

biztosít diákjai számára  tudásuk sokoldalú bizonyítására  (pl. kiselőadások, 

tanórai munka prezentációja, szerepjáték, aktív részvétel a vitakörben). 

6.3. 
A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít.

A központi mérőeszközök mintájára és azoktól eltérő, a nemzetisági nyelvi  ismereteket és 

speciális kompetenciákat mérő (akár differenciált használatra alkalmas) mérő eszközöket 

készít. 

 

6.4. 
A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre.

6.5.  Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.

Visszajelzéseit, értékelését  tárgyszerűen, célnyelven, röviden, világosan fogalmazza meg.  

(A portfólióban ez csak a témakör, óratervek, tanulói munka értékelése c. részben jelenhet 

meg, az írásbeli munkákra adott visszajelzések formájában.) A követelmények és az értékelés 

szempontjai előre ismertek a diákok és a szülők számára is. 

Visszajelzéseit, értékelését  tárgyszerűen, világosan, célnyelven, röviden 

fogalmazza meg.  Ha szükséges (amennyiben nyelvi nehézségből a diák számára 

megértési probléma adódik), értékelését magyarul mondja el. Mindig a 

teljesítményt, és soha nem a diákot értékeli. A követelmények és az értékelés 

szempontjai előre ismertek a diákok és a szülők számára is. 

6.6.  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.
Értékekésében mindig kitér a pozitívumokra is. A célnyelvi hibákra adott visszajelzései 

segítő szándékúak, tapintatosak, nem megszégyenítőek. 

Értékekésében mindig  kitér a pozitívumokra is. A célnyelvi hibákra adott 

visszajelzései segítő szándékúak, tapintatosak, nem megszégyenítőek. 

 Szakterületi/szakspecifikus példák

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

Szaktárgyi KKK-k: "A tanulás-módszertani ismeretei alapján képes a nyelvtanulás folyamatának reflexiójára, tanulási módszerek eredményességének értékelésére a négy nyelvi készség elsajátításában, adekvát tanulási technikák és munkaszervezési eljárások 

bevezetésére."

  – Ismeri és alkalmazni tudja a tudásellenőrzés, a képességmérés legkorszerűbb eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különböző feladatbankokról és -gyűjteményekről, képes ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására."

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

fejlődését.

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

fejlesztő) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára biztosítja a visszacsatolás lehetőségeit.

  – Ismeri a nyelvtanulási folyamat, kimenet mérésének, valamint értékelésének elméletét és gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést megbízhatóan és motiválóan megvalósítani. Ismeri a vizsgákat és követelményeiket, képes 

tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minőségi kritériumait: a validitás, a megbízhatóság, a kritérium-orientált értékelés fogalmát. Képes a diákok nyelvi fejlődésének folyamatos, 

diagnosztikus értékelésére, az eredmények alapján a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő, személyre szabott fejlesztésére, nyelvtudásuk kritérium-orientált mérésére. Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni, kritériumokat megbízhatóan alkalmazni a 

vizsgáztatás során."

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

Indikátorok
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását, fejlesztését.

 

6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1. 
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi.

7.2. 
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.

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

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

7.4. 
A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik 

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

7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti 

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

meggyőzhető.

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

a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt 

vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában.

7.8. 
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki.

7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően 

kommunikál.

Órai kommunikációját (magyarázatok, kérdések, utasítások,  értékelés) képes 

célnyelven megvalósítani. Nyelvhasználata a tanórán következetes. A magyar 

nyelv használatára csak valóban indiokolt esetben kerül sor. A tanári célnyelvi 

kommunikáció szabatos, nyelvileg helyes, egyértelmű, és a tanulók nyelvi 

szintjéhez igazodik. Az utasítások, magyarázatok megértését a tanár megfelelő 

kérdésekkel ellenőrzi. A tanári célnyelvi beszéd és a tanulói célnyelvi beszéd 

aránya a tanulóközpontúságot tükrözi. 

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Szaktárgyi KKK-k: –" Képes partneri együttműködésre a tanulókkal, a tantestület tagjaival, különösen a szaktárgyat nemzetiségi nyelven oktató kollégáival, továbbá más élő idegen nyelvet és anyanyelvet tanító kollégáival, az iskola más munkatársaival, a 

diákönkormányzatokkal, a szülőkkel, szakmai fórumok szakembereivel, a magyarországi nemzetiség intézményeivel, szervezeteivel a pedagógiai folyamatban betöltött szerepüknek megfelelően. 

  – Kooperálni képes a különböző pedagógiai szolgáltató intézményekkel, a nemzetiségi nyelv közvetítése szempontjából releváns közművelődési intézmények, médiumok, társadalmi és civil szervezetek szakembereivel."

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

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német

7.10.    

     

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését.

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. A 

nemzetiségi nyelvórán lehetőséget teremt az egyéni kommunikációra, például kiselőadás 

tartása révén, vagy a tanulók egymás közötti kommunikációjára, például a csoportmunkák, 

projektmunkák szervezése révén. 

A tanulói egyéni illetve  társas kommunikáció fejlődését elősegítő szervezési 

módot (pl. prezentáció illetve vita csoportban, kutatómunka párban) választ. A 

kulturált viselkedésre nevel . A pár - és csoportmunka során figyelmet fordít a  

tanulók között folyó kommunikáció minőségére is( pl. ne vágjanak egymás 

szavába, ne nevessék ki egymás ötleteit, stb.) A tanulóknak adott 

visszajelzéseiben a kritika helyett a nyelvi megfogalmazások gazdagságára 

irányítja a figyelmet. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

8.1. 
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, 

és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Feladatokhoz jól tud alkalmazkodni (pl. ha nincs jó 

hangja, CD segítségével tanít nemzetiségi dalt).

Reálisan értékeli szakmai felkészültségének aktuális szintjét, erősségeit és gyengeségeit és a 

fejlődés érdekében tudatosan tervezi a saját szakmai jövőjét.  Tisztában van a különböző 

pedagógus szerepek elvárásaival. Törekszik arra, hogy megfeleljen ezeknek.

Szakmai felkészültsége (nyelvi, módszertani) kellő magabiztosságot ad számára. 

Feladatokhoz jól tud alkalmazkodni (pl. ha nincs jó hangja, CD segítségével tanít 

nemzetiségi dalt).

8.2.  Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.

8.3.  Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára 

vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési 

lehetőségeket.

8.5.  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat.

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

Rendszeres a kapcsolattartása a nemzetiségi önkormányzattal (helyi, régiós, esetenként 

országos),a  helytörténeti múzeummal, annak munkatársaival, nemzetiségi kulturális 

intézményekkel, művészekkel, más nemzetiségi iskolák tanáraival. 

8.8.  Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.

8.9.  Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

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

Indikátorok

 Szakterületi/szakspecifikus példák

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

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

nyelvileg folyamatosan megújulni.

  –  Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik tevékenységének 

módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.

  –  Képes a szakmai információforrások megtalálására, kritikus értelmezésére, felhasználására és ezek közvetítésére.

  –  Képes az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben való részvételre, ilyenek tervezésére, lebonyolítására, a kutatási eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelő-oktató munkájában. Nyitott a fejlesztési, innovációs törekvések 

kipróbálásával szemben (pl. alternatív programok, tankönyvek kipróbálása, bírálata)."

  – Képes a magyarországi nemzetiségi szellemi, kulturális életében való aktív részvételre, a nemzetiség közéleti tevékenységének szervezésére iskolai, települési szinten.
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