
Pedagóguskompetenciák és a Pedagógus II. szint sztenderdjei 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

A pedagógus törekszik szaktudományi, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának minél 

hatékonyabb integrálására, a képességek és a tudás fejlesztésének egységben való kezelésére. 

Felismeri a más szaktárgyakhoz, művelődési területekhez való kapcsolódás lehetőségeit, és munkája 

során fel is használja őket. Képes rugalmasan alakítani a tanítási stratégiákat a tanulási célokkal 

összhangban és differenciálni a tanulói képességeknek megfelelően. Önállóság jellemzi, nyitott a 

külső változásokra, aktívan képes részt venni az iskola szaktárgyi munkaközösségének munkájában. 

Gyakorlati tapasztalatainak beépítésével képes a tananyag sokoldalú bemutatására, a gyakorlati 

alkalmazhatóság szempontjainak érvényesítésére. Fontosnak tartja a formális, a nem formális és az 

informális úton, tanulási környezetben szerzett tudás összekapcsolását. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni; a taneszközöket, valamint az 

egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani; a 

pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni; a 

célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különböző változatokban gondolkodni; 

terveit reflektív módon elemezni, értékelni a kollégákkal. Nyitott a tervezés során a kollégákkal és a 

tanulókkal való együttműködésre. 

3. A tanulás támogatása 

Tudja, hogy az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat, 

módszereket igényel, ezért törekszik az életkori, az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő, 

aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. Képes az 

önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra, támogatja a tanulókat egyéni 

tanulási útjuk megtalálásában. Képes egyéni tanulásfejlesztési tervet kidolgozni és széles körű 

együttműködést kezdeményezni a tanulási problémák kezelésében az érintettek körében. A tanulók 

tapasztalataira, előzetes tudására épít, ösztönzi a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat. 

Nyitott az új tanuláselméletek, tanulási-tanítási módszerek, az IKT új pedagógiai alkalmazásának 

megismerésére és saját tanulási-tanítási folyamatába való beépítésére. 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Rendelkezik mindazzal a tudással, amely az egész életen át tartó tanulás képességének kialakításához 

szükséges. Képes a személyiségfejlesztés komplex szemléletén alapuló közép- és hosszú távú 

fejlesztési tervek kialakítására és megvalósítására, a pedagógiai problémák felismerésére, 

megoldásuk különböző módozatainak kidolgozására. 



5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység 

Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális folyamatokat, 

amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és iskolán kívüli életét. Tudatosan kezeli az értékek 

sokféleségét, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására; képes 

olyan pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását segítik. 

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

Tudatosan alkalmazza az értékelés különböző funkcióit a pedagógiai folyamat szabályozására, a 

tanulói személyiség fejlesztésére, önértékelési képességük kialakítására. Képes pedagógiai céljainak 

megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Tevékenysége során tudatosan épít a szervezeten belüli és kívüli kapcsolatokra, együttműködési 

lehetőségekre. Aktívan közreműködik a pedagógiai és szervezeti tevékenységekben. Követi és 

figyelembe veszi munkájában a helyi innovációk eredményeit. Szakmai kérdésekben tájékozottság és 

önálló, tudományos adatokon és tapasztalatai elemzésén nyugvó véleményalkotás jellemzi. Szerepet 

vállal és kezdeményező szervezeti szintű megbeszéléseken, szóban és írásban. Az intézményen belül 

és helyi kapcsolatrendszerében szakmai kérdések megbeszélésére ösztönöz, kezdeményező szerepet 

vállal. 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Elfogadja az iskola, a pedagógusok társadalmi felelősségét, képes az iskolán belül és a helyi 

közösséget érintve szakmai párbeszédet, egyeztetést kezdeményezni a pedagógusszerep, -munka 

és -feladatok kérdéseiről. Az iskola szervezeti életét, a pedagógusokat, iskolát érintő kérdésekben 

állást foglal, párbeszédet kezdeményez. Az iskolai, nevelési-oktatási problémák értelmezésében, a 

problémamegoldásban kezdeményező, aktív szerepet tölt be. Pedagógiai munkájában felmerülő 

problémáihoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni. Tudatosan él a kiégést megelőző 

technikák alkalmazásával. 


